ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561-2580)
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

แผนฯ 12
เปาหมายแผนฯ 12
ตัวชี้วัดเปาหมายแผนฯ 12

(ราง) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน xxxx ลานบาท

ปรับแกไขจากการประชุมหนวยงานรวม 3 ม.ค. 62

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(18) ประเด็น การสรางการเติบโตอยางยั่งยืน แผนยอยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30
ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันไดรับการแกไขและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

มูลฝอยชุมชน (รอยละ)
ของเสียอันตรายชุมชน (รอยละ)
มูลฝอยติดเชื้อ (รอยละ)
กากอุตสาหกรรมอันตราย (รอยละ)
การนํากากอุตสาหกรรมไปใชประโยชนใหม (รอยละ)
VOCs มีคาไมเกิน
- มาบตาพุด จ.ระยอง (มคก./ลบ.ม.)
- กทม. (มคก./ลบ.ม.)
ฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐาน
- หนาพระลาน จ.สระบุรี (รอยละ)
- 9 จังหวัดภาคเหนือ (รอยละ)

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปาหมาย 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด 3.1 คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไมเกินเกณฑมาตรฐาน

- กทม.และปริมณฑล (รอยละ)
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ยุทธศาสตรจัดสรรฯ
ป 2563

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 5.1 การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ผลสัมฤทธิ์

มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยการดําเนินงานของทุกภาคสวน

เปาหมายรวม
แผนงานบูรณาการ

มลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดเปาหมาย

แนวทาง
การดําเนินงาน

ตัวชี้วดั
แนวทาง

ลักษณะโครงการสําคัญ
/หนวยงาน

1. ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย
ไดรับการจัดการอยางถูกตอง รอยละ 70, 25, 100 และ 100

ออกกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ เกณฑการปฏิบัติ และสรางกระบวนการรับรู
การปองกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน
มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย

กฎระเบี ยบ มาตรการ เกณฑ การปฏิ บั ติ และกระบวนการสื่ อ ส า ร
จํานวน xx เรื่อง/วิธี

เพิ่มศักยภาพและควบคุมมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะมูลฝอย
ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย

-

ขยะมูลฝอยไดรับการจัดการอยางถูกตอง xxx ลานตัน/ป
ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง xxx ลานตัน/ป
มูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการอยางถูกตอง xxx ลานตัน/ป
กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายไดรับการจัดการอยางถูกตอง xxx ลานตัน/ป
- การนํากากอุตสาหกรรมไปใชประโยชนใหม xxx ลานตัน/ป

1. การปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด
2. บริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบําบัดกําจัดขยะและของเสียอันตราย
3. การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการขยะและของเสียอันตราย
4. การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพในการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย
5. การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายอยางครบวงจร
6. การศึกษาเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติหรือระบบการจัดการของเสียจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการผลิตผลิตภัณฑใหม (Emerging Waste) และการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการขยะ
และของเสียอันตราย
7. การสรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ
8. การพัฒนากฎหมายใหมและเรงรัดการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับขยะและของเสียอันตราย
หนวยงานที่เกี่ยวของ :
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : คพ. สผ. สป.ทส. สส. ทช.
- กระทรวงมหาดไทย : สถ.
- กระทรวงสาธารณสุข : สป.สธ. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
- กระทรวงอุตสาหกรรม : กรอ. สป.อก. กพร.
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วว. สนช. สวทช.
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
- สํานักนายกรัฐมนตรี : กปส. สกว.
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2. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน

(1) คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงาย
- พื้นที่ระยอง
- พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(2) ฝุนละออง
- พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
- พื้นที่หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
- พื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีคาไมเกิน 2.2 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
มีคาไมเกิน 3.2 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 88
อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 76
อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ 98

จัดทําแผนปฏิบตั ิการและออกมาตรการปองกัน ควบคุม
และลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
แผนปฏิบัติการและมาตรการเฉพาะพื้นที่ จํานวน 4 พื้นที่

บังคับใชกฎหมาย และกํากับดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
- โรงงานอุ ตสาหกรรมและสถานประกอบการเปาหมาย
ที่ ได รั บการตรวจสอบปฏิ บั ติ ตามกฎหมายไม น อยกว า
รอยละ xx
- ยานพาหนะที่ไดรับการตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมาย
ไมนอยกวารอยละ xx

1. การบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดและการจราจรในเชิงพื้นที่ และเรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปน
ปญหาเฉพาะพื้นที่
2. การลดและควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรมและยานพาหนะ
3. การพัฒนาระบบการแจงเตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงทีท่ ุกคนเขาถึงและทันตอสถานการณ
หนวยงานที่เกี่ยวของ :
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : คพ. สป.ทส. อส. ปม.
- กระทรวงอุตสาหกรรม : สป.อก. กรอ. กนอ. กพร.
- กระทรวงมหาดไทย : ปภ.
- กระทรวงสาธารณสุข : สป.สธ. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
- กระทรวงคมนาคม : กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ : กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ : บก.จร.

25 ธ.ค. 61

