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รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
รอบ 1 ป (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
1. บทสรุป
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 ตุลาคม 2558 กําหนดใหแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม เปนแผนงานที่ 18 ในจํานวนทั้งหมด 25 แผนงาน และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 339/2558
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะที่ 5.1 เรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มีพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ และกรมควบคุมมลพิษเปนเจาภาพหลัก
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ป 2560 มีหนวยงานที่เกี่ยวของ
5 กระทรวง รวม 19 หนวยงาน วงเงินที่ไดรับจั ดสรรรวมทั้งสิ้น 531.5608 ล านบาท ผลการเบิ กจา ย
งบประมาณภาพรวมสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เบิกจายไดรวมทั้งสิ้น 424.3855 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 80 ต่ํากวาเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (รอยละ 96) โดยวงเงินคงเหลือ 107. 1753 ลานบาท
เปนเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 88.5079 ลานบาท และเงินเหลือจาย 18.6674 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีผลการเบิกจายเพิ่มเติมอีก 7.3036 ลานบาท คงเหลือ 81.2043 ลานบาท โดยจะเบิก
ไดทั้งหมดในเดือนมกราคม 2561
ผลการเบิกจายภาพรวมสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จําแนกเปนดานการจัดการขยะมูลฝอย
มีผลการเบิกจาย 409.6934 ลานบาท จากวงเงิน 516.3460 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 และดานการจัดการ
คุณภาพอากาศ มีผลการเบิกจาย 14.6921 ลานบาท จากวงเงิน 15.2148 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97
ซึ่งถือวาการเบิกจายงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพ โดยผลการเบิกจายที่ลาชาสวนใหญเปนรายการงบลงทุน
ตัวอยางเชน โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับจัดสรร 73.00 ลานบาท
เบิกจายเพียง 7.26 ลานบาท เนื่องจากเปนโครงการกอสรางตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทายเรียบรอยแลว โดยอยูระหวางการทดสอบระบบและจะ
เบิกจายเงินไดภายในเดือนมกราคม 2561 โครงการบริหารจัดการขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ไดรับจัดสรร 29.753 ลานบาท เบิกจายแลว 17.9842 ขณะนี้อยูระหวางตรวจรับและสงมอบรถ
ชวยชีวิตสัตวทะเลหายากใหกับหนวยงานในพื้นที่เปาหมาย และงานจางวิเคราะหการปนเปอนไมโครพลาสติก
โดยจะเบิกจายไดภายในเดือนมกราคม 2561
การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ สามารถบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด และไมบรรลุ
เปาหมาย 2 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย คือ การนําขยะไปใชประโยชน และการจัดการขยะมูลฝอย
ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมอยา งถูกตอง ซึ่งเปน ผลมาจากที่ทุกหนว ยงาน
รว มกั น เดิน หนา ขับ เคลื่อ นการดํา เนิน งานตามแผนแมบ ทการบริห ารจัด การขยะมูล ฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559-2564) แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2559 - 2560)
ประกอบกับการออกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 ทําใหการจัดการขยะของประเทศมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากขึ้น ตัวชี้วัดที่สําคัญซึ่งบรรลุ
เปาหมายแผนงานบูรณาการ อีก 2 ตัวชี้วัด คือ คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
และฝุน ละอองในพื้ นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู ในเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาคุณภาพอากาศเฉพาะพื้นที่ ทําใหคุณภาพอากาศในพื้นที่มาบตาพุด
และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดีขึ้น อยางไรก็ตาม การลดขยะมูลฝอยเกิดใหมยังไมบรรลุผลสําเร็จ
รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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สาเหตุหรือปจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการ
ขยายตัวของเขตเมือง พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เกินความพอดี รวมถึงการทองเที่ยว จําเปนตองมี
การรณรงค ประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํา นึกและความตระหนักใหประชาชนและนักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
รวมทั้ งการลดปญหาฝุนละอองในพื้นที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะตองมีการจัดระเบียบการอนุญาต
ประกอบกิจการเหมืองหิน และเพิ่มความเขมขนในการควบคุมผูประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กําหนดเปาหมายของแผนงานบูรณาการ คือ บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ
ใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมและเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แบงการดําเนินงานเปน 2 ดาน ไดแก
การจัด การขยะในพี้ นที่ทั่วประเทศและพื้นที่เฉพาะ และการจัดการคุณภาพอากาศในพื้ น ที่วิก ฤต โดยมี
เปาหมาย แนวทางการดําเนินงานหลัก และตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 เปาหมายและตัวชี้วัดหลัก
1) การจัดการขยะ ไดแก
(1) ลดขยะมูลฝอยเกิดใหม 2.6 ลานตันตอป
(2) นําขยะไปใชประโยชน 5.7 ลานตัน
(๓) ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเขื้อ และกากอุตสาหกรรม ไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง 36.5 ลานตันตอป
2) การจัดการคุณภาพอากาศ ไดแก
(1) คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายลดลง รอยละ 1
(2) ฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้น รอยละ 1
(3) คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้น รอยละ 1
2.2 แนวทางการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัด
1) สงเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ตนทางจากแหลงกําเนิด
และการนําขยะไปใชประโยชน ไดแก
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ศูนยอนามัย/ชุมชนตนแบบไมนอยกวา 100 แหง
มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ตนทาง
(2) พื้นที่โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ลดและคัดแยกขยะ ไมนอยกวา 37,400 แหง
(3) ความสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมพื้นที่ ไมนอยกวารอยละ 80
2) เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน
และมูลฝอยติดเชื้อ มี 3 ตัวชี้วัด ไดแก
(1) จัดการขยะมูลฝอยได 14.4 ลานตันตอป ของเสียอันตรายชุมชน 0.058 ลานตันตอป
และมูลฝอยติดเชื้อ 0.043 ลานตันตอป
(2) ขยะทะเลไดรบั การจัดการตามหลักวิชาการในระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญ 24 จังหวัด
3) เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม
เขาสูระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมไมนอยกวา 9,000 โรงงานตอป และจัดการ
กากอุตสาหกรรมได 22 ลานตัน/ป
4) พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติและกํากับ ดูแลบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด ไดแก
(1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 3 เรื่อง
(2) กลุม เปา หมายมี ก ารเฝ า ระวั ง ป อ งกั น ดา นสุ ข ภาพของผู ป ระกอบอาชี พ และ
ประชาชนที่สัมผัสขยะ 20 จังหวัด
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5) ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ไดแก
(1) พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
- แหลงกําเนิดมลพิษ/โรงงานอุตสาหกรรมถูกตรวจสอบไมนอยกวา รอยละ 70
- จํานวนแหลงกําเนิดที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด รอยละ 100
(2) พื้นที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
- แหลงกําเนิดมลพิษ/โรงงานอุตสาหกรรมถูกตรวจสอบไมนอยกวา รอยละ 70
- จํานวนแหลงกําเนิดที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด รอยละ 100
6) ควบคุมมลพิษในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก มีเครื่องมือ/มาตรการ/
กลไกการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงใน 6 จังหวัด
แผนภาพความเชื่อมโยงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ดังนี้
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3. โครงการและผลการเบิกจายงบประมาณ
แผนงานบูร ณาการ การบริห ารจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล อ ม ป 2560 ประกอบดว ย 27
โครงการ วงเงินรวม 531.5608 ลานบาท มีหนวยงานที่เกี่ยวของ 5 กระทรวง 19 หนวยงาน ดังนี้
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย
- กระทรวงศึกษาธิการ : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สํานักนายกรัฐมนตรี : กรมประชาสัมพันธ
3.1 ภาพรวม
ผลการเบิ กจ า ยงบประมาณในภาพรวมรอบ 1 ป (ตุ ลาคม 2559 – กั นยายน 2560)
รวม 27 โครงการ มีผลการเบิกจายสะสม 424.3855 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80 ต่ํากวา มติคณะรัฐมนตรี
รอยละ 16
แผนงานบูรณาการ
จํานวน ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย
โครงการ
(ลานบาท)
งบประมาณ
รอยละ
(ลานบาท)
การบริหารจัดการขยะและ
๒๗
531.5608
424.3855
80*
สิ่งแวดลอม
หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรี กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวมสะสมไตรมาส 4 รอยละ 96

3.2 จําแนกตามเปาหมายของแผนงานบูรณาการและแนวทางการดําเนินงาน
ดานการจัดการขยะมูลฝอย เบิกจายแลว 409.6394 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 และ
ดานการจัดการคุณภาพอากาศ เบิกจายแลว 14.6921 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97
เปาหมาย/แนวทางการดําเนินงาน
ไดรับจัดสรร ผลการเบิกจาย รอยละ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
516.3460 409.6934 79*
1. สงเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
335.7363 251.3674 75*
ที่ตนทางจากแหลงกําเนิดและการนําขยะไปใชประโยชน
2. เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยตกคาง 125.0713 110.0245 88*
และที่เกิดใหม ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
37.0643
29.8714 81*
4. พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ และกํากับ
18.4741
18.4301 100
ดูแลบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
ดานการจัดการคุณภาพอากาศ
15.2148
14.6921 97
1. ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
14.2148
13.6974 96
๒. ควบคุมมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
1.0000
0.9947 99
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3.3 จําแนกตามกระทรวง-หนวยงาน
กระทรวง-หนวยงาน
รวม
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
(1) กรมประชาสัมพันธ
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(2) กรมควบคุมมลพิษ
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(4) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
3. กระทรวงศึกษาธิการ
(1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(4) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(7) มหาวิทยาลัยบูรพา
(8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. กระทรวงสาธารณสุข
(1) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) กรมควบคุมโรค
(3) กรมอนามัย
5. กระทรวงอุตสาหกรรม
(1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไดรับจัดสรร ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
531.5608
424.3855
9.3000
9.2822
9.3000
9.2822
132.1118
111.8329
12.4688
12.1396

รอยละ

27.0000
29.7530
56.0000
6.8900
260.4895
14.8480
152.0000
8.9890
1.5000
0.4120
0.6500
0.1200
73.0000
8.9705
85.5304
34.0000
17.4017
34.1287
44.1291
44.1291

100
60*
86*
100
70*
96
94
82*
100
100
100
100
10*
100
98
96
100
100
83*
83*

26.9145
17.9842
47.9164
6.8782
182.7105
14.2259
142.1844
7.3881
1.5000
0.4116
0.6500
0.1200
7.2600
8.9705
84.0135
32.6639
17.3664
33.9832
36.5464
36.5464

80
100
100
85*
97

หมายเหตุ : เปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ ๔ ภาพรวม รอยละ ๙๖
* หมายถึง ผลการเบิกจายต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี
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3.4 จําแนกตามโครงการ
ดานการจัดการขยะมูลฝอย มี 20 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 516.3460 ลานบาท
เบิกจายแลว 407.5336 ลานบาท หรือรอยละ 79 ผลการเบิกจายแตละโครงการ ดังนี้
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
รวม
แนวทาง ๑ : สงเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่ตนทางจากแหลงกําเนิดและการนําขยะไปใชประโยชน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๑) โครงการสรางวินัยและการมี สวนร วมของคนในชาติ มุงสู
การจัดการขยะและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
กรมอนามัย
(๒) โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติ
และการกํากั บดูแลบังคับใชกฎหมายในการจัด การขยะ
อยางเขมงวด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๔) โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย
พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
(๕) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(๖) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยบูรพา
(๗) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(๘) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
กรมประชาสัมพันธ
(๙) โครงการประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
แนวทาง ๒ : เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอย
ตกคางและที่เกิดใหม ของเสียอันตรายชุมชน และ
ขยะติดเชื้อ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑๐) โครงการแกไขปญหาขยะและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ
(๑๑) โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & Green City)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(๑๒) โครงการจัดการขยะแบบองครวมในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(๑3) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

ไดรับจัดสรร
(ลานบาท)
516.3460

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
407.5336

รอยละ

335.7363

251.3674

75

56.0000

47.9164

86*

28.5563

28.4669

100

14.8480

14.2259

96

152.0000

142.1844

94*

0.4120

0.4116

100

1.5000

1.5000

100

0.1200

0.1200

100

73.0000

7.2600

10*

9.3000
125.0713

9.2822
110.0245

100
88

12.4688

12.1396

97

24.0000

24.0000

100

6.8900

6.8782

100

29.7530

17.9842

60*

79
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ดานการจัดการขยะมูลฝอย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๑4) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(๑5) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๑6) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
ในสถานบริการสาธารณสุข
แนวทาง 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(๑๗) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๑๘) การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
แนวทาง 4 : พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิ
และกํากับ ดูแลบังคับใชกฎหมาย อยางเครงครัด
กรมอนามัย
(๑๙) โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง
ปฏิ บั ติ แ ละการกํ า กั บ ดู แ ลบั ง คั บ ใช ก ฎหมายในการ
จัดการขยะอยางเขมงวด
กรมควบคุมโรค
(๒๐) โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุข ภาพ
ของประชาชนและผูสัมผัสขยะ

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

รอยละ

8.9890

7.3881

82*

8.9705

8.9705

100

34.0000

32.6639

100

37.0643

29.8714

81

0.6500

0.6500

100

36.4143
18.4741

29.2214
18.4301

80*
100

3.5724

3.5284

99

14.9017

14.9017

100

หมายเหตุ : เปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ ๔ ภาพรวม รอยละ ๙๖
* หมายถึง ผลการเบิกจายต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ โครงการที่มีผลการเบิกจาย ณ 30 กันยายน 2560 ไมถึงรอยละ ๙๐ :
- โครงการสรางวินัยและการมีสวนรวมของคนในชาติมุงสูการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน: คงเหลือ
8.0836 ลานบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 ดําเนินโครงการแลวเสร็จและเบิกจายเงินแลว 6.4091 ลานบาท คงเหลือ
1.6745 ลานบาท เปนเงินเหลือจายคืนสวนกลาง
- โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม: คงเหลือ 65.7400 ลานบาท ขณะนี้
ผูรับจางไดสงมอบงานงวด 1-8 เรีย บรอยแลว อยูระหวางการทดสอบระบบตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
และจะเบิกจายเงินไดภายในเดือนมกราคม 2561
- โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง : คงเหลือ 10.5768 ลานบาท ขณะนี้
อยูระหวางตรวจรับและสงมอบรถชวยชีวิตสัตวทะเลหายากใหกับหนวยงานในพื้นที่เปาหมาย และงานจางวิเคราะหการปนเปอน
ไมโครพลาสติก และจะเบิกจายเงินไดภายในเดือนมกราคม 2561
- โครงการบริหารจัด การขยะและสิ่งแวดลอ ม มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี : คงเหลือ 1.6009 ลานบาท
โดย ณ 30 ธันวาคม 2560 ดําเนินโครงการแลวเสร็จและเบิกจายเงินแลว 0.8945 ลานบาท คงเหลือ 0.7064 ลานบาท
เปนเงินเหลือจายคืนสวนกลาง
- โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม: คงเหลือ 7.1929 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการลงพื้นที่เขา
สํารวจโรงงาน เพื่อใหคําปรึกษาการจัดการกากอุตสาหกรรมใหถูกตองตามกฎหมายใหครบตามจํานวนโรงงานเปาหมาย และจะ
เบิกจายเงิน 4.8875 ลานบาท ภายในเดือนมกราคม 2561 คงเหลือ 2.3054 เปนเงินเหลือจายคืนสวนกลาง

รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 ดานการจัดการคุณภาพทางอากาศ มี ๗ โครงการ วงเงิน 15.2148 ลานบาท เบิกจ ายแลว

14.6921 ลานบาท หรือรอยละ 97 ผลการเบิกจายแตละโครงการ ดังนี้
ดานการจัดการคุณภาพอากาศ
ไดรับจัดสรร ผลการเบิกจาย รอยละ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
รวม
15.2148
14.6921 97
แนวทาง 1 : ควบคุมมลพิษในพืน้ ที่เขตควบคุมมลพิษ
14.2148
กรมควบคุมมลพิษ
(๒๑) โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่
1.0000
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง
(๒2) โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่
1.0000
เขตควบคุมมลพิษหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
กรมควบคุมโรค
(๒3) โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
0.8000
จากมลพิษทางอากาศ พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
(๒4) โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1.7000
จากมลพิษทางอากาศ พื้นที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
กรมอนามัย
(๒5) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ
2.0000
จากมลพิษทางอากาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๒6) โครงการบริหารจัดการมลพิษในพื้นที่วิกฤต
7.7148
แนวทาง 2 : ควบคุมมลพิษในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.0000
กรมควบคุมมลพิษ
(๒๗) โครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง
1.0000
หมายเหตุ : เปาหมายการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ ๔ ภาพรวม รอยละ ๙๖
* หมายถึง ผลการเบิกจายต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี

13.6974

96

0.9831

98

0.9367

94*

0.8000

100

1.6647

98

1.9879

99

7.3250
0.9947

95*
99

0.9947

99

4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้ง 27 โครงการ เทากับรอยละ 95
4.2 จําแนกตามดานและแนวทาง
ดานการจัดการขยะมูลฝอย เทากับรอยละ 94 และดานการจัดการคุณภาพอากาศ เทากับ
รอยละ 96 แยกรายละเอียดแตละแนวทาง ดังนี้
แนวทางการดําเนินงาน
ภาพรวม

รอยละการดําเนินงาน
95
ดานการจัดการขยะมูลฝอย
94
1. สงเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ตนทางจากแหลงกําเนิดและการนําขยะ
89
ไปใชประโยชน
2. เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยตกคางและที่เกิดใหม
98
ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ
3. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
99
4. พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ และกํากับดูแลบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
100
ดานการจัดการมลพิษทางอากาศ
96
1. ควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
96
๒. ควบคุมมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
100
รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม รอบ 1 ป (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

9

4.3 ผลสําเร็จ
เปาหมาย : การจัดการขยะ
1. ส งเสริมการลดการเกิดขยะมูล ฝอยและของเสีย อันตรายที่ตนทางจากแหลง กําเนิดและการนํ าขยะ
ไปใชประโยชน
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ขับเคลื่อนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถิ่น ศาสนสถาน
รานคา รานรับซื้อของเกา หนวยงานภาครัฐ เอกชน ใหจัดการขยะอยางเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ
และเกิดความยั่งยืน มีการคัดเลือ กองคกรปกครองสว นทองถิ่น ๑๐ จังหวัด รวม ๑19 แหง ใหมีการ
ดําเนินงานดานการจัดการขยะอยางเปนรูปธรรม อบรมใหความรูการจัดการขยะดวยหลักการ 3R การคัด
แยกขยะและการใชประโยชนจากขยะอินทรีย พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ
Zero Waste จํานวน 8 แหง ทําใหเกิดการตอยอดโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะ ใหพัฒนาเปน
“ศูนยเรียนรูตนแบบการจัดการขยะเหลือศูนย” ประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)
ประจํา ป 2560 เพื่อสงเสริมการจัดการขยะที่ตนทาง โดยมีโรงเรียนปลอดขยะ 34 โรงเรียน มีปริมาณ
ขยะที่ นํากลับมาใชประโยชน 544.61 กิโลกรัมตอวัน หรือรอยละ 32.87 และชุมชนปลอดขยะ 51
ชุมชน มีปริมาณขยะที่นํากลับมาใชประโยชน 9,250.56 กิโลกรัมตอวัน หรือรอยละ 32
 กรมอนามัย สง เสริมตํา บลที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล อมชุมชน จํานวน 1,545
ตําบล สนับสนุนจังหวัดใหมีการดําเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ตนทาง 45 จังหวัด อยางนอยจังหวัด
ละ 1 ชุมชน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาไดตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามั ย
สิ่งแวดลอม รอยละ 51 สถานบริการสาธารณสุขสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิชาการ
มี การจัด การมูลฝอยตามหลักวิชาการตามมาตรฐาน รอยละ 90 และมูลฝอยที่เ กิด จากสถานบริ การ
สาธารณสุข สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได รับ การจั ด การ ร อ ยละ 99.99 (เกิ ด ขึ้ น
68,369.96 กก./วัน ไดรบั การกําจัด 68,368.36 กก./วัน)
 กระทรวงศึกษาธิการ สงเสริมองคความรูควบคูกับการสรางวินัยและจิตสํานึกดานการจัดการขยะมูลฝอย
โดยหลักการ 3R ใหแกสถานศึกษาทุกระดับ มีโรงเรียน 30,000 โรงเรียน ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา
ดํา เนินนโยบายการจัดการขยะทํา ใหสามารถลดปริม าณขยะได คิดเป นร อยละ 65.85 เฉลี่ย 0.85
กิโลกรัมตอคนตอวัน และมีขยะนํากลับมาใชประโยชนในรูปแบบปุยหมัก รอยละ 56
 สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ และมหาวิทยาลัยบูรพาจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม สงเสริมการจัดการ
ขยะแบบรวมศูนย โดยดําเนินการรวมกับผูนําทองถิ่นและชุมชนโดยรอบ ทําใหเกิดการลด คัดแยก และ
นําขยะมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูระหวางสรางระบบการบริหาร
จัดการขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจร โดยมี ความกา วหนา การดํา เนิน งานร อยละ 13.90 เนื่ องจากต อ ง
ทดสอบหนาดินในทุกขั้นตอนเพื่อปองกันการทรุดตัว ประกอบกับตองรอครุภัณฑบางรายการที่นําเขาจาก
ตางประเทศเพื่อติดตั้งกอนเริ่มงานกอสรางอาคารโรงเรือน ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม
ขณะนี้ผูรับจางไดสงมอบงานเรียบรอยแลว อยูระหวางการทดสอบระบบและเบิกจายเงินตอไป
 กรมประชาสัมพันธ ดํา เนินการประชาสัมพันธขอมูลขา วสารไปยังประชาชนกลุมเป า หมาย เพื่อ
สรางความรูความเขา ใจเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม การคัดแยกและกําจัด
ขยะมูลฝอยตั้ง แตตนทางตามแนวทาง 3R ประชารัฐ การรณรงคใชถุงผา เผยแพรผ า นสื่อ ในความ
รับ ผิด ชอบครอบคลุม ทั ่ว ประเทศ โดยผลการประเมิน การรับ รู ข อ มูล ขา วสารของประชาชนพบวา
ประชาชนมีความเขาใจในขอมูลขาวสาร เรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม มากกวารอยละ 80

รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 10
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เปาหมาย : การจัดการขยะ
2. เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอยตกคางและที่เกิดใหม ของเสียอันตรายชุมชน
และขยะติดเชื้อ
 กรมควบคุมมลพิษและสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประสานและ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนตามแผนแมบทการจัดการขยะตามแผนแมบท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) รวมกับจังหวัดและองคกรปกครอง
สว นทองถิ่น ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปญหา จํา นวน 22 แหง มีการสํารวจ
ขอมูลขยะมูลฝอยทั่วประเทศเพื่อจัดทํารายงานสถานการณขยะมูลฝอยประจํา ป นอกจากนี้เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนยเรียกคืนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กรม
ควบคุมมลพิษไดจัดทํา (ราง) หลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และ (ร า ง) คู มื อ การปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ศู น ย เ รี ย กคื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส แลวเสร็จ
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ติดตั้งเครื่องผลิตปุยหมักและกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย
จํ า นวน 13 เครื่ อง ในพื้ นที่ อุ ทยานแห งชาติ ท างทะเล จํ า นวน 8 แห ง ได แ ก 1) อุ ท ยานแห ง ชาติ
เขาแหลมหญา -หมูเกาะเสม็ด 2) อุทยานแหงชาติหมูเกาะชา ง 3) อุ ท ยานแหงชาติห มูเกาะอา งทอง
4) อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 5) อุทยานแหงชาติอาวพังงา 6) อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
7) อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน และ 8) อุทยานแหงชาติตะรุเตา ทําใหอุทยานฯ มีการบริหารจัดการขยะ
อยางมีระบบ 156 ตันตอป และขยะตกคางจากแหลงทองเที่ยวลดลงรอยละ 40
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จัดเก็บขยะตกคางในระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญจํานวน 24
จังหวัดชายฝงทะเล 27 พื้นที่ ไดแก ระยอง จันทบุรี ตราด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุ ทรสาคร ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธ รรมราช พัทลุง ภูเก็ต
ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ปตตานี และนราธิวาส สามารถเก็บขยะได 14.55 ตัน รวมทั้ง
จัด เก็บ ขยะทะเลบริเ วณชายฝง ที่ไ ดร ับ ผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้น ที ่จ ัง หวัดประจวบคีร ีขัน ธ ชุม พร
นครศรีธ รรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิว าส ในชว งเดือ นกุม ภาพัน ธ 2560 จํา นวน 7.99 ตัน
นอกจากนี้ยังไดจัดซื้อรถชวยชีวิตสัตวทะเลหายาก พรอมอุปกรณชวยชีวิตและอุปกรณพื้นฐาน 2 คัน ซึ่ง
อยูร ะหวา งการตรวจรับ และสง มอบรถชว ยชีว ิต สัต วทะเลหายากใหพื ้นที ่เ ปา หมายและเบิก จา ยเงิน
งบประมาณ
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการดํา เนินงานจัดการมูล ฝอยติดเชื้อตามเกณฑ
Green&Clean Hospital ในสถานบริการสาธารณสุขทั้งสวนกลางและภูมิภาค (เขตสุขภาพ 12 เขต
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บ ขนยาย
ขยะติดเชื้อใหแกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมินพบวาโรงพยาบาลมีการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดลอมที่ถูกตองรอยละ 70 และผานเกณฑ Green&Clean Hospital ระดับพื้นฐาน
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คัดเลือกชุมชนตนแบบ 10 ชุมชน ในพื้ นที่ภาคตะวั นออก 7 จังหวัด
เพื่ อ อบรมและส ง เสริ ม การเรี ยนรู การลดปริม าณขยะอิน ทรี ย ที่ต น ทาง การจั ด การขยะอิ น ทรีย แ บบ
ผสมผสาน สนับสนุนชุดถังหมักขยะอินทรียเพื่อผลิตกาซชีวภาพ ถังหมักขยะอินทรียเพื่อผลิตปุยแบบแหง
และแบบน้ําใหชุมชนตนแบบนําไปใชในครัวเรือนและพื้นที่เกษตร และขยายผลในชุมชนอื่นตอไป
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / ใหความรูเรื่อง “การบริหารจัดการขยะ
การแยกขยะตนทาง และการนําขยะไปใชประโยชน การรีไซเคิลขยะในโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนวัสดุ
ครุภัณฑ ไดแก ถังขยะ เครื่องชั่งน้ําหนัก และโครงเหล็ก ใหโรงเรียนใชในการจัดการขยะ
รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 11
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3. เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินงานดังนี้
- พัฒ นาศัก ยภาพการใช ประโยชนก ากของเสีย เพื่ อสงเสริม การจั ดการของเสียในโรงงานตาม
หลักการ 3R และการมุงสูการใชประโยชนของเสียไดทั้งหมด (Zero Waste to Landfill) โดยมี
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 30 เลขทะเบียนโรงงาน ไดรับรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลักการ
3Rs (3Rs Awards) จากโรงงานที่เขารวมโครงการ จํานวน 37 เลขทะเบียนโรงงาน มีโรงงานที่ไดรับ
รางวัลการใชประโยชนของเสียไดท้งั หมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award) จํานวน
9 เลขทะเบียน และโรงงานที่รับรางวัลเกียรติบัตรโรงงานที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรที่ดีจากการ
ดําเนินงานมาตรการ 3Rs จํานวน 5 เลขทะเบียนโรงงาน ทั้งนี้ โรงงานสามารถลดคาใชจายที่ประหยัด
ไดจากการลดคาบําบัดกําจัดของเสียจากโรงงาน 98,009,992 ลานบาท
- ยกระดับ ผูป ระกอบการจั ดการของเสี ย เพื่ อยกระดับการให บริ การและการประกอบกิจ การ
ของเสียใหเปนมาตรฐาน มีการจัดการของเสียอยางยั่งยืน รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอการ
รับบริการของผูกอกําเนิดกากอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานที่ไดรบั รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
จํานวน 36 เลขทะเบียนโรงงาน จากจํานวนโรงงานที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 37 ทะเบียนโรงงาน
- จัดตั้งศูนยชวยเหลือและติดตามการตออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม (ระยะที่ ๒)
ใน ๖ ภูมิภาค จํา นวน ๑๗ ศูน ย จํ า นวนโรงงานที่ เขา สูระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม จํ านวน
32,865 โรงงาน (รอยละ ๔๓ ของจํานวนโรงงานประเภท ๓ ทั้งหมด ๗๕,๘๖๓ โรงงาน) ขอมูล ณ เดือน
กันยายน ๒๕๖๐
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พัฒนาระบบทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต (FLUORESCENT LAMP) ที่มา
จากมหาวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียง เพื่อลดการปนเปอนสารปรอทจากการทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบเกา โดยจากการทดสอบระบบสามารถบดทําลายหลอดฟลูออเรสเซนต ได 40-60 หลอดตอชั่วโมง
โดยไมกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ และกํากับดูแลบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
 กรมอนามัย พัฒนาและปรับปรุงรา งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 4 เรื่อง ไดแก 1) การกํา หนด
คุณสมบัติของเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2) การกํา หนดมาตรการควบคุมกํากับ
การขนสงมูลฝอยทั่วไปเพื่อปองกันการลักลอบทิ้ง 3) หลักเกณฑการคัดเลือกสถานที่ตั้งสําหรับการฝงกลบ
มูลฝอยอยา งถูกหลักสุขาภิบาล และ 4) ลักษณะและเงื่อนไขการปองกันการปนเปอนของน้ํา ใตดินจาก
น้ําชะมูลฝอยและการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินจากสถานที่ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
รวมทั้งไดจัดทํา (ราง) แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อขอความเห็นชอบ
ต อ คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวั ดเปนกลไกขั บเคลื่อ นใหเกิดการบังคับ ใช
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
 กรมควบคุม โรค จัดทํา แนวทางการเฝา ระวังดูแลสุขภาพประชาชนรอบบอขยะและผูสัมผัสขยะ
พัฒนากฎหมายดานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และจัดทําคูมือวิช าการสําหรับการดูแล
สุขภาพประชาชนในรอบบอขยะและผูสัมผัสขยะ
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เปาหมาย : การจัดการคุณภาพอากาศ
1. ควบคุ มมลพิษ ในพื้นที่เ ขตควบคุม มลพิษ พื้นที่ม าบตาพุด จั ง หวัด ระยอง และพื้น ที่ ห น า พระลาน
จังหวัดสระบุรี
พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
 กรมควบคุมมลพิษ จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อจัดการปญหาสารอินทรียระเหยงายในเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง จังหวัดระยอง ประจํา ปงบประมาณ 2560 และดํา เนิน การตามแผน
โดยติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง การดําเนินกิจกรรมที่ไมใชการผลิตปกติ (Shutdown/Turnaround) ของ
โรงงานอุตสาหกรรมและทาเรือที่เกี่ยวของกับสารเบนซีน สาร 1,3 - บิวทาไดอีน และสาร 1,2 – ไดคลอโรอีเทน
ตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี
และบริเวณใกลเคียง เปนประจําทุกเดือน และจัดทํารางมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งสารเบนซีนและสาร
1-3-บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม อบรมให ความรู ผูป ระกอบการเรื่อ งการรายงานการปลดปล อยและ
เคลื่อนยายมลพิษ และวิธีการประเมินการปลดปลอยและเคลื่อนยายสารเคมี อบรมผูนําชุมชนและทองถิ่น
เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและระบบ PRTR
 กรมอนามัย พัฒนาแผนที่ความเสี่ย งดา นอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหมีความสมบูรณ เชน
ขอมูลพิกัดและแหลงกําเนิดฝุนละออง ขอมูลคุณภาพอากาศ และการเจ็บปวยของประชาชน เฝา ระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจากฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่
 กรมควบคุมโรค เฝาระวัง ปองกัน ตรวจคัดกรองสุขภาพ และดูแลสุขภาพประชาชนจากมลพิษทาง
อากาศในพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดการปญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมตามบริบทในพื้นที่
พื้นที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
 กรมควบคุม มลพิษ ติดตามตรวจสอบฝุนละอองในพื้นที่และสรุปผลการตรวจวัดเผยแพรสาธารณะ
เปนประจําทุกวัน ดํา เนินมาตรการควบคุมและแกไ ขปญ หาฝุนละอองในเขตควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะ
ในชว งวิ กฤต รว มมือ กับ จัง หวั ด สระบุ รีแ ละหนว ยงานที่เ กี่ย วขอ งกํา กับ ดูแ ลและควบคุม การระบาย
ฝุน ละอองจากแหลงกําเนิดทุกชนิดอยางเครงครัดทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน มีการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานแกไขปญหาฝุนละออง (AAR) ป 2560 เพื่อใชเปนแนวการดําเนินงานในปถัดไป
 กรมอนามัย พัฒนาแผนที่ความเสี่ยงดา นอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพให มีความสมบู รณ เช น
ขอมูลพิกัดและแหลงกําเนิดฝุนละออง ขอมูลคุณภาพอากาศ และการเจ็บปวยของประชาชน เฝา ระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจากฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่
 กรมควบคุมโรค เฝาระวัง ปองกัน ตรวจคัดกรองสุขภาพ และดูแลสุขภาพประชาชนจากมลพิษทาง
อากาศในพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดการปญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมตามบริบทในพื้นที่
2. ควบคุมมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 กรมควบคุมมลพิษ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและ
เสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560-2564
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๕. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม รอบ 1 ป
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์
๑. ลดขยะมูลฝอยที่จะเกิดใหม (ลานตันตอป)

2.6

เพิ่มขึ้น 0.34

การ
บรรลุผล
สําเร็จ
ไมบรรลุ

๒. นําขยะไปใชประโยชน (ลานตันตอป)

5.7

8.52

บรรลุ

๓. ขยะมูล ฝอย ของเสี ย อัน ตรายชุ มชน มู ลฝอยติดเชื้อ
และกากอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตอง
(ลานตันตอป)
- ขยะมูลฝอยชุมชน
- ของเสียอันตรายชุมชน
- มูลฝอยติดเชื้อ
- กากอุตสาหกรรม
๔. คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง มีคาไมเกิน (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)
๕. ฝุ น ละอองในพื้ น ที่ ห น า พระลาน จั ง หวั ด สระบุ รี
อยูในเกณฑมาตรฐาน (รอยละ)
๖. ฝุ น ละอองในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
อยูในเกณฑมาตรฐาน (รอยละ)

36.5

บรรลุ

(14.4)
(0.058)
(0.043)
(22.0)
2.5

55.12
11.70+8.52+
0.06+0.0
(20.22)
(0.06)
(0.05)
(34.90)
2.5

บรรลุ

73

68.87

ไมบรรลุ

98

99.50

บรรลุ

บทวิเคราะห
1. การลดขยะมูลฝอยที่จะเกิดใหม : ป 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ประมาณ 27.40 ลานตัน
เพิ่มขึ้นจากป 2559 (27.06 ลานตัน) จํา นวน 0.34 ลานตัน ซึ่งไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย สาเหตุ
หรือปจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการขยายตัว
ของเขตเมือง พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เกินความพอดี รวมถึงการทองเที่ยว โดยในป 2560 มี
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยกวา 30 ลานคน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาที่อัตรา
การเกิดขยะตอคนในป 2560 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนลดลงจาก 1.14 เปน 1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จึงอาจไมสอดคลองกับผลการประเมิน การลดขยะมูลฝอยเกิ ดใหมตาม
เปาหมายที่กําหนด ดังนั้น เพื่อใหการประเมินตัวชี้วัดดานการจัดการขยะมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณจริง ควรกําหนดตัวชี้วัดเปนการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตองแทน
2. การนําขยะไปใชประโยชน : ป 2560 มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน 8.52 ลานตัน สูงกวา
เปาหมาย (5.7 ลานตัน) จํานวน 2.82 ลานตัน บรรลุผลสําเร็จ สวนหนึ่งเปนผลมาจากกระแสการลดและ
ใชประโยชนขยะมูลฝอยในแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น การรณรงคสงเสริมและการสรางจิตสํานึกผาน
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ ทําใหเกิดการลด คัดแยก และ
นําขยะกลับมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
3. ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตอง :
ในป 2560 มีการจัดการอยางถูกตอง 55.12 ลานตัน บรรลุผลสําเร็จ สืบเนื่องจากที่มีการเดินหนาขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแตปลายป 2557
การขับเคลื่อนการทํางานภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564)
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และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2559 - 2560)
ประกอบกับการออกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 สงผลใหการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเปนระบบมากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดการมูลฝอยไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขยะตกคางในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศไดรับการจัดการ
มากขึ้น รวมทั้งผูประกอบการไดใหความสําคัญและมีความรับผิดชอบในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก
3R มากขึ้น ทําใหกากอุตสาหกรรมเขาสูระบบการจัดการอยางถูกตองเพิ่มมากขึ้น
4. คาเฉลีย่ สารอินทรียระเหยงายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง : ผลการดําเนินงานป 2560 มีคา 2.5
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร บรรลุผลสําเร็จ เนื่องจากการประกาศเปนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ทําใหมีการ
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อจัดการปญหา
สารอินทรียระเหยงายในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง จังหวัดระยอง และดําเนินการตามแผน
อยางเขมงวด ไดแก ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง การดําเนินกิจกรรมที่ไมใชการผลิตปกติ(Shutdown/Turnaround)
ของโรงงานอุตสาหกรรมและทาเรือที่เกี่ยวของกับสารเบนซีน สาร 1,3 - บิวทาไดอีน และสาร 1,2 – ไดคลอโรอีเทน
การตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี
และบริเวณใกลเคียงเปนประจําทุกเดือน จัดทํารางมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งสารเบนซีนและสาร 1-3-บิวทาไดอีน
ในรูป อัตราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี การขับเคลื่อนกลไกการติดตามตรวจสอบ
การแกไขปญหาผานการประชุมรวมกับผูป ระกอบการและหนวยงานที่เกี่ ยวของ เพื่อหาแนวทางการแกไข
ปญหาในพื้นที่
5. ฝุนละอองในพื้นที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี : ป 2560 อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 68.87
ไมบรรลุผลสําเร็จ แมหนวยงานภาครัฐจะกํากับดูแลและควบคุมการระบายฝุนละอองจากแหลงกําเนิดทุกชนิด
อยางเครงครัดทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน รวมถึงชวงวิกฤต แตยังคงพบการระบายฝุนละอองจากปลอง
โรงงานอุตสาหกรรมคอนขางบอย มีการฟุงกระจายของฝุนละอองจากกระบวนการผลิต มีเศษหินดินทราย
ตกหลนจากกระบะบรรทุกลงบนถนนสาธารณะอยูบอยครั้ง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศและอุตุนิยมวิทยา
ของพื้นที่ในชวงตุลาคม-มีนาคม เปนสวนหนึ่งที่ทําใหฝุนละอองสะสมมากขึ้น
6. ฝุนละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ป 2560 อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 99.50
บรรลุผลสําเร็จ เปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555-2559 โดยมุงเนนเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
เชน หนวยงานที่เกี่ยวของมีการตรวจสอบและตรวจจับยานพาหนะที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน การใชมาตรการ
ขั้นเด็ดขาดกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ไมดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด การกําหนดใหรถโดยสาร
ประจําทางตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องยนตไมใหมีมลพิษเกินมาตรฐานกอนออกใหบริการในเสนทาง เปนตน
6. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
6.1 ภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เปนอํานาจหนา ที่โ ดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึง ควรใหเปาหมายดานการจัดการขยะอยูภายใตแผนงานบูรณาการ การสงเสริมการกระจายอํา นาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย เพื่อใหขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายไดมีประสิทธิภาพขึ้น
6.2 ควรให หน วยงานเจาภาพสามารถกําหนดลักษณะโครงการและบงชี้หนวยงานที่ควรเสนอโครงการภายใต
แผนงานบูรณาการ และสํานักงบประมาณใชเปนเกณฑในการพิจารณางบประมาณรายหนวยงานดวย เพื่อให
แผนงานบูรณาการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
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