กรอบการทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายและแผน

การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรชาติ / นโยบายรัฐบาล / วาระแหงชาติ
นโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ 20 ป
(สผ.)

• เสนอความเห็นเพื่อจัดทํา
นโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ 20 ป
• จัดทํายุทธศาสตรการ
จัดการมลพิษ 20 ป
(คพ.)
แผนจัดการมลพิษ 5 ป
(คพ.)

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับภาค
(สสภ.)

แผนแมบทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ
(คพ.)

แผนจัดการสิ่งแวดลอมของ
จังหวัด (ทสจ.)

•
•

กระทรวงมหาดไทย

กองทุนสิ่งแวดลอม

สผ.

ผูวาราชการจังหวัด

มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ
วิชาการ เกณฑการปฏิบัติ (COP)

คพ.

ระบบฐานขอมูล

คพ. สป.ทส.
(สสภ. / ทสจ.)

การใหคําปรึกษาทางวิชาการ
(Technical Advisor)

คพ. สป.ทส.
(สสภ. / ทสจ.)

การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
สถานการณ และรายงานผล

คพ. สป.ทส.
(สนย. / สสภ. / ทสจ.)

การเสริมสรางศักยภาพ

คพ. สป.ทส.
(สสภ. / ทสจ.)

การศึกษาและวิจัย (R&D)

สส. คพ. สป.ทส.
(สสภ. / ทสจ.)

การมีสว นรวม และสรางเครือขาย

สส. สป.ทส.
(สสภ. / ทสจ.)

การสรางวินัย และประชาสัมพันธ
ใหความรู

สส. สป.ทส.
(สสภ. / ทสจ.)

การผลักดันนโยบาย/แผน ไปสู
การปฏิบัติ

สป.ทส. (สนย.)

อปท.
ทสม.
ประชาชน
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 5 ป (สผ.)

แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด
(อปท. / ทสจ.)

สสภ. / ทสจ.

กลไกการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ
(อปท. / ทสจ.)

จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร ประสานนโยบายและแผนไปสู
การปฏิบัติ (สป.ทส. / สนย.)
วิเคราะหและเสนอแนะความเห็นประกอบการกําหนดนโยบาย
และแผนระดับภูมิภาคและทองถิ่น (สป.ทส. / สตป.)

•
•
•
•
•
•
•
•

ใหคําปรึกษาและผลักดันใหเกิดการดําเนินงานตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค แผนจัดการ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด
ประสานและผลักดันใหมีการใชมาตรฐาน มาตรการ
หลักเกณฑวิชาการ เกณฑการปฏิบัติ (COP) ที่ถูกตอง
พัฒนาศักยภาพของหนวยงาน
สนับสนุนงานกองทุนสิ่งแวดลอม
พัฒนาเทคโนโลยีหรือรูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(R&D) และนําไปปฏิบัติ
สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายดานสิ่งแวดลอม
จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสิ่งแวดลอม
ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบสถานการณ และรายงานผล
(สสภ./ทสจ.)

๑
กรอบการทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.)
สวนที่ ๑ งานนโยบายและแผน (หนวยงานรับผิดชอบ : สผ. คพ. สป.ทส.)
๑.๑ การกําหนดนโยบาย ๑. จัดทําและเสนอนโยบายและแผนการ ๑.
และแผนการสงเสริมและ
สงเสริมและรักษาคุณภาพ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๒๐ ป ) ที่
สิ่งแวดลอม
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (๒๐ ๒.
ป) และถายทอดไปสูการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (๕ ป )
และแปลงแผนไปสูการจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
(๑ ป) โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูจัดทํา ใหสอดคลองกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
๓.
๒. จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
( พ . ศ . ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการ
๔.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการ
สงเสริมและรั
กษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (๒๐ ป ) เพื่ อ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ (๒๐
ป) ซึ่งรวมถึงการจัดการมลพิษ สวน
แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕๖๔ ) ซึ่ง เปนแผนจัดการเฉพาะ
ดานการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของแผนจัดการมลพิษ เพื่อ
เปนกรอบทิศทางและเปาหมายให
จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ใหมีความสอดคลองกับแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือ Sustainable Development
Goals (SDGs) ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ในฐานะฝาย
เลขานุการ กนย .) ซึ่งรวมถึง
เปาหมายการลดขยะและการจัดการ
ของเสียทุกชนิด (Goal ๑๒/target
๑๒.๓ ๑๒.๔ และ ๑๒.๕)
๔. ติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
การดําเนินการตามนโยบาย แผน
มาตรการ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
๑.๒ การบริหารงานและ บริหา รงานและงบประมาณกองทุน
งบประมาณกองทุน
สิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
สิ่งแวดลอม
ตามนโยบาย แผน และ มาตรการที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
รวมถึงการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สําหรับทุกภาคสวนตาม
หลักการและเจตนารมณของกองทุน
สิ่งแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษ
(คพ.)

เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบาย
และแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
จัดทํายุทธศาสตรการจัดการมลพิษ
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผน
จัดการมลพิษ (พ.ศ . ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และแผน
แมบทการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
การสนับสนุนจัดทําแผนปฏิบัติการใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายป
และระดับพื้นที่
การติดตามการประเมินผล
ความสําเร็จตามนโยบาย แผนและ
มาตรการจัดการสิ่งแวดลอมที่
กําหนด ทั้งในระดับภาค และระดับ
จังหวัด

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สส.)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สป.ทส.)
๑. จัดทําแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมระดับภาค ประสานการ
ดําเนินงาน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผล แผนและมาตรการ
จัดการสิ่งแวดลอมในระดับภาค
(สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค : สสภ.)
๒. จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของ
จังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล
และตรวจสอบสถานการณ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด : ทสจ.)
๓. จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร
ประสานนโยบายและแผนไปสูการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนแมบทของกระทรวง รวมทั้ง
เรงรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
(สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร
: สนย.)
๔. วิเคราะหและเสนอแนะความเห็น
ประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายและแผนในระดับภูมิภาค
และทองถิ่น (สํานักตรวจและ
ประเมินผล : สตป.)

๒
กรอบการทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.)
สวนที่ ๒ งานวิชาการ (หนวยงานรับผิดชอบ : คพ. สผ. สป.ทส.)
๒ . ๑ การเสนอแนะ
มาตรฐาน มาตรการ
หลักเกณฑและวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอย

๒ . ๒ การจัดทํา
หลักเกณฑวิชาการ
เกณฑการปฏิบัติ (Code
of Practice : COP)

๒.๓ การจัดทําระบบ
ฐานขอมูล

จัดทําหลักเกณฑวิชาการ เกณฑการปฏิบัติ
(Code of Practice : COP) หรือวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อนํามาใชในการลดมลพิษ หรือ
การใชประโยชนจากขยะมูลฝอย
เชน
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of
Practice : COP) สําหรับโครงการที่เขา
ขายไดรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะ
มูลฝอยเปนเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิต
กระแสไฟฟาตั้งแต ๑๐ เมกะวัตต ขึ้นไป

กรมควบคุมมลพิษ
(คพ.)

เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เชน
(๑) กําหนดประเภทของสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่
จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสู
สิ่งแวดลอม (มาตรา ๖๙ พรบ .
สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๒) กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้ งจากแหลงกําเนิดประเภท
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (มาตรา
๕๕ พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๓) กําหนดประเภทของสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่
จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ (มาตรา
๖๘ พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๔) กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอย
ทิ้งอากาศเสียจากสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย (มาตรา ๕๕ พรบ.สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
จัดทําหลักเกณฑวิชาการ เกณฑการปฏิบัติ
(Code of Practice : COP) หรือวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อนํามาใชในการลดมลพิษ หรือ
การใชประโยชนจากขยะมูลฝอย เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไป
ประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองไดอยาง
เหมาะสม เชน
(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) เตาเผาขยะมูลฝอย
(๓) สถานีขนถายมูลฝอยชุมชน
(๔) การหมักทําปุย
(๕) การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)
(๖) เตาเผาแบบแกสซิฟเคชั่น
(Gasification)
(๗) พื้นที่ปนเปอน (Contaminated
Sites) จากการจัดการขยะมูลฝอย
(๘) อัตราคาบริการการกําจัดขยะมูล
ฝอย
(๙) แนวทางการจัดการสถานที่เทกอง
ขยะมูลฝอยเกา (Old Dumping
Sites)
๑. จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการ
จัดการขยะมูลฝอยในระดับประเทศ
ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ทองถิ่น
๒. จัดทํารายงานสถานการณมลพิษ
(ดานการ จัดการขยะมูลฝอย ) และ
รายงานสถานการณขยะมูลฝอยของ
ประเทศ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สส.)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สป.ทส.)

๑. จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศสิ่งแวดลอมระดับภาค
จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอม
ภาค (สสภ.)
๒. สนับ สนุนและจัดทําขอมูลดานการ
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด (ทสจ.)

๓
กรอบการทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.)
สวนที่ ๒ งานวิชาการ (หนวยงานรับผิดชอบ : คพ. สป.ทส.)
๒.๔ การใหคําปรึกษา

๒ . ๕ การ ติดตาม
ตรวจสอบ

๒.๖ การประสานงาน
และดําเนินการเพื่อฟนฟู
หรือระงับเหตุ

กรมควบคุมมลพิษ
(คพ.)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สส.)

ใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สป.ทส.)
ใหคําปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการ
และมาตรการดานสิ่งแวดลอม ตลอดจน
สนับสนุนและสงเสริมศักยภาพการ
ดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม
(สสภ. และ ทสจ.)
ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดการ
ขยะมูลฝอย (สสภ. และ ทสจ.)

ติดตาม ตรวจสอบ และบังคับใชกฎหมาย
เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งเพื่อปองกันและ
ควบคุมมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
จัดการขยะมูลฝอย
จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานการ
ปฏิบัติการ ควบคุม แกไข ระงับหรือฟนฟู
สิ่งแวดลอมในบริเวณที่มีการปนเปอนหรือ
การแพรกระจายจากกากของเสียและสาร
อันตราย

สวนที่ ๓ งานศึกษาและวิจัย (หนวยงานรับผิดชอบ : สส. คพ. สป.ทส.)
พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่
เหมาะสมสําหรับระบบตาง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการจัดการขยะมูลฝอย

พัฒนางานศึกษาและวิจัย เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอย
รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสังคม การสราง
การ มี สวนรวมและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสังคม

พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นและสภาพทองที่
หรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมให
เหมาะสมกับทองถิ่น (สสภ.)

สวนที่ ๔ งานสรางวินัย และการมีสวนรวม (หนวยงานรับผิดชอบ : สส. สป.ทส.)
๑. สงเสริม เผยแพร และประชาสัมพันธ ๑. สงเสริมการมีสวนรวมและสราง
งานดานการจัดการขยะมูลฝอย
เครือขายดานสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ครอบคลุมทุกระดับและทุกภาคสวน
เผยแพร ประชาสัมพันธดาน
๒. การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม
สิ่งแวดลอม (สสภ.)
ของทุกระดับและทุกภาคสวน ในการ ๒. สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการ
รวมของประชาชนในการสงวน
จัดการขยะมูลฝอย
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางขีด
และสิ่งแวดลอมของจังหวัด (ทสจ.)
ความสามารถ (Capacity Building)
ของบุคลากรดานสิ่งแว ดลอม เปน
กลไกในการขับเคลื่อน
สวนที่ ๕ งานบริหารจัดการ (หนวยงานรับผิดชอบ : สป.ทส.)
๑. ประสานหนวยงานสวนกลางที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธ ารณสุข ในการผลักดัน
นโยบาย/แผน ไปสูการปฏิบัติ (สนย.)
๒. ใหคําปรึกษา ประสานหนวยงานใน
พื้นที่ และผลักดัน จังหวัด /องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการ ปฏิบัติงานและ
ดําเนินการตาม
• แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับภาค
แผนจัดการ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด และ
แผนแมบทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
• มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ
วิชาการ เกณฑการปฏิบัติ
(Code of Practice : COP)
การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง
(สสภ./ทสจ.)

