เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ณ หองเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร
สวนขยะมูลฝอยชุมชน
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขอกําหนดการดําเนินงาน (Term of Reference)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย”
๑. หลักการและเหตุผล
กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ – ๑๖
และสํานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม ๗๖ จังหวัด บูรณาการทํางานรวมกัน ภายใตโครงการ
เมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & Green City) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนกลไก
การดําเนินงานในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตามเปาหมายของแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะปญหาขยะมูลฝอยที่จัดการไมถูกตองและตกคาง
ในสถานที่กํา จัดขยะเปน จํา นวนมาก ที่กรมควบคุมมลพิษ รว มกับ สํานักงานสิ่งแวดล อมภาค สํา นั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปาหมาย ๑๔ แหง จัดทําแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกคางหรือการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง (Work Plan) จากการดําเนินงานที่ผานมากรมควบคุมมลพิษ ไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ กอง
จัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรวมมือในการดําเนินงาน
ดานการจัดการขยะมูลฝอย” และพิธีมอบเกียรติบัตรใหกับหนวยงานในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ
ทองถิ่น เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ และสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลดําเนินงาน และกําหนดทิศทางแนวทางการทํางานตอไป
๒.๒ เพื่อเสริมสรางเครือขายการมีสวนรวม และบูรณาการการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถจัดการและ
แกไขปญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองเพทาย ชั้น ๑๔ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร
๔. ผูเขารวมการประชุม
- ผูแทนสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ – ๑๖ จํานวน ๓๒ คน (สสภ. ละ ๒ คน)
- ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จํานวน ๗๖ คน (ทสจ. ละ ๑
คน)
- ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย จํานวน ๑๔ คน (อปท. ละ ๑ คน)
- เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๘ คน (เจาหนาที่จัดการประชุมฯ จํานวน ๒ คน และผูเขารวม
การประชุมฯ จํานวน ๖ คน)
รวม ๑๓๐ คน

-๒๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๕.๑ แนวทางการทํางานตอไป โดยการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมา
๕.๒ ความร ว มมื อ และการบู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั น ระหว า ง กองจั ด การกากของเสี ย และ
สารอันตราย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๖. ผูรับผิดชอบ
สวนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

-๓กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย”
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองเพทาย ชั้น ๑๔ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
เวลา
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนพรอมรับเอกสารประกอบการประชุมฯ
กลาวรายงาน
โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร
ผูอํานวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. กลาวเปด
โดย นายประลอง ดํารงคไทย
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตร “การจัดทําแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจากขยะ
มูลฝอยตกคางหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง (Work Plan)”
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย ๑๔ แหง
พิธีมอบเกียรติบัตร “การดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & Green
City) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค จํานวน ๑๖ แหง
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด จํานวน ๗๖ แหง
โดย นายประลอง ดํารงคไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปราย เรื่อง ผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ
(Clean & Green City) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร
ผูอํานวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
นายทวีชัย เจียรนัยขจร
ผูอํานวยการสวนขยะมูลฝอยชุมชน
นายสุพจิต สุขกันตะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นางสาวภัทรภร ศรีชํานิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การอภิปราย เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean &
Green City) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร
ผูอํานวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
นายทวีชัย เจียรนัยขจร
ผูอํานวยการสวนขยะมูลฝอยชุมชน
นายสุพจิต สุขกันตะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นางสาวภัทรภร ศรีชํานิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สรุปผลการประชุมฯ
โดย นายทวีชัย เจียรนัยขจร
ผูอํานวยการสวนขยะมูลฝอยชุมชน
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. กลาวปดฯ
โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร
ผูอํานวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
* รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มภายในหองประชุมฯ (เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.) *

-๔ลําดับที่นั่งหนวยงานเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย” และพิธีมอบเกียรติบตั รฯ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองเพทาย ชั้น ๑๔ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
ลําดับทีน่ ั่ง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

หนวยงานที่เขารวมการประชุมฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรฯ
ทต.เวียงฝาง จ.เชียงใหม
ทต.เกาะคา จ.ลําปาง
ทต.พุเตย จ.เพชรบูรณ
ทม.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ทต.หวยพลู จ.นครปฐม
ทต.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
อบต.กบินทร จ.ปราจีนบุรี
ทต.บานแหลม จ.เพชรบุรี
ทต.ปากคาด จ.บึงกาฬ
ทต.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทม.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ทม.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
ทต.แสนตุง จ.ตราด
ทต.เทพา จ.สงขลา
สสภ. ๑
สสภ. ๒
สสภ. ๓
สสภ. ๔
สสภ. ๕
สสภ. ๖
สสภ. ๗
สสภ. ๘
สสภ. ๙
สสภ. ๑๐
สสภ. ๑๑
สสภ. ๑๒
สสภ. ๑๓
สสภ. ๑๔

-๕ลําดับที่นั่งหนวยงานเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย” และพิธีมอบเกียรติบตั รฯ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองเพทาย ชั้น ๑๔ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
ลําดับทีน่ ั่ง
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

หนวยงานที่เขารวมการประชุมฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรฯ

สสภ. ๑๕
สสภ. ๑๖
ทสจ.เชียงใหม
ทสจ.เชียงราย
ทสจ.แมฮอ งสอน
ทสจ.ลําพูน
ทสจ.ลําปาง
ทสจ.พะเยา
ทสจ.แพร
ทสจ.นาน
ทสจ.พิษณุโลก
ทสจ.ตาก
ทสจ.อุตรดิตถ
ทสจ.สุโขทัย
ทสจ.เพชรบูรณ
ทสจ.นครสวรรค
ทสจ.กําแพงเพชร
ทสจ.อุทัยธานี
ทสจ.พิจิตร
ทสจ.นครปฐม
ทสจ.ชัยนาท
ทสจ.สุพรรณบุรี
ทสจ.สมุทรสาคร
ทสจ.นนทบุรี
ทสจ.สิงหบุรี
ทสจ.อางทอง
ทสจ.ปทุมธานี
ทสจ.พระนครศรีอยุธยา

-๖ลําดับที่นั่งหนวยงานเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย” และพิธีมอบเกียรติบตั รฯ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองเพทาย ชั้น ๑๔ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
ลําดับทีน่ ั่ง
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

หนวยงานที่เขารวมการประชุมฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรฯ

ทสจ.สระบุรี
ทสจ.ลพบุรี
ทสจ.นครนายก
ทสจ.ปราจีนบุรี
ทสจ.สระแกว
ทสจ.ราชบุรี
ทสจ.สมุทรสงคราม
ทสจ.กาญจนบุรี
ทสจ.เพชรบุรี
ทสจ.ประจวบคีรีขันธ
ทสจ.อุดรธานี
ทสจ.เลย
ทสจ.หนองคาย
ทสจ.บึงกาฬ
ทสจ.สกลนคร
ทสจ.นครพนม
ทสจ.ขอนแกน
ทสจ.มหาสารคาม
ทสจ.กาฬสินธุ
ทสจ.รอยเอ็ด
ทสจ.หนองบัวลําภู
ทสจ.นครราชสีมา
ทสจ.บุรีรัมย
ทสจ.สุรินทร
ทสจ.ชัยภูมิ
ทสจ.อุบลราชธานี
ทสจ.ศรีษะเกษ
ทสจ.ยโสธร

-๗ลําดับที่นั่งหนวยงานเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย” และพิธีมอบเกียรติบตั รฯ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองเพทาย ชั้น ๑๔ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
ลําดับทีน่ ั่ง
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

หนวยงานที่เขารวมการประชุมฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรฯ
ทสจ.อํานาจเจริญ
ทสจ.มุกดาหาร
ทสจ.ชลบุรี
ทสจ.ฉะเชิงเทรา
ทสจ.ระยอง
ทสจ.จันทบุรี
ทสจ.ตราด
ทสจ.สมุทรปราการ
ทสจ.สุราษฎรธานี
ทสจ.ชุมพร
ทสจ.พัทลุง
ทสจ.นครศรีธรรมราช
ทสจ.ภูเก็ต
ทสจ.พังงา
ทสจ.กระบี่
ทสจ.ตรัง
ทสจ.ระนอง
ทสจ.สงขลา
ทสจ.สตูล
ทสจ.ปตตานี
ทสจ.ยะลา
ทสจ.นราธิวาส

-๘แผนผังที่นั่งในพิธีมอบเกียรบัตร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย”
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองเพทาย ชั้น ๑๔ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร
ผูแทนหนวยงาน
ตั้งแถว
เตรียมรับเกียรติบัตร
เรียงตามลําดับ
ตามที่แบงกลุมไว

ผูเ ชิญ

ผูสง

ทางขึ้น

ทางลง
ผูแทนหนวยงาน

ผูกํากับ
แถวทาง
ขึ้น

เสา

เสา

เสา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

อคพ.
ผูกํากับ
แถวทาง
ลง

ชางภาพ

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

ลําดับที่ ๑ – ๑๔
ที่นั่ง สําหรับ ผูแทน อปท.
ลําดับที่ ๑๕ – ๓๐ ที่นั่ง สําหรับ ผูแทน สสภ.
ลําดับที่ ๓๑ – ๑๐๖ ที่นั่ง สําหรับ ผูแทน ทสจ.
ไมมีการระบุลําดับ
ที่นั่ง สําหรับ ผูเขารวมการประชุมฯ

ผูแทนหนวยงาน
เดินกลับเขาสูทนี่ ั่ง
ตามลําดับหมายเลข

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

๙๗ เสา
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
เสา
๑๐๕
๑๐๖
เสา

-๙-

การอภิปราย เรือ่ ง
“ผลการดําเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & Green City)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562”

กรมควบคุมมลพิษ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย”
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หองเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร

โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ป 2562
เกณฑ

รายละเอียด

1. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล สํารวจและประเมินสถานภาพการดําเนินงานสถานที่
การจัดการขยะมูลฝอย
กําจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกคาง และสถานี
ขนถ า ยขยะมู ล ฝอย รวมทั้ ง จั ด ทํ า ข อ มู ล ให เ ป น
ปจจุบัน
2. การจั ด การขยะมู ล ฝอยอย า งมี สนับสนุนและผลักดันให อปท./จังหวัด ดําเนินงาน
ประสิทธิภาพ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยตกคางและขยะมูลฝอยชุมชน
ให ไ ด รั บ การจั ด การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ ค า
เปาหมายตามตัวชี้วัดฯ มาตรา 44 ของแตละจังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยาง
ถูกตอง
รอยละขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยาง
ถูกตอง
ปริ มาณ ขยะ มู ล ฝ อ ยชุ ม ชนที่ นํ า กลั บ มาใ ช
ประโยชน
3. การจัดทําแผนการดําเนินงานใน สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให อปท. พื้ น ที่ เ ป า หมาย
การแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ จากขยะ มีแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจาก
มูลฝอยตกคา งหรือ การจั ดการขยะ ขยะมู ล ฝอยตกค า งหรื อ การจั ด การขยะมู ล ฝอยที่
มูลฝอยที่ไมถูกตอง (Work Plan)
ไมถูกตอง (Work Plan)
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โครงการ
โครงการความรวมมือระหวาง คพ. สสภ.
1 – 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด
เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาตามแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ และตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร.
งบประมาณ
โอนงบประมาณเบิกจายแทนกันใหกับ สสภ.
และ ทสจ.
สสภ. ละ 200,000 บาท
ทสจ. ละ 30,000 บาท
การรายงานผล
สสภ. และ ทสจ. รายงานผลความกาวหนา
การดําเนินงานฯ เปนรายไตรมาส ใหกับ คพ.
ทสจ. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ
ระดับจังหวัด พรอมดิจิตอลไฟล และจัดสงให
สสภ. ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562
สสภ. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ
ระดับภูมิภาค พรอมดิจิตอลไฟล และจัดสงให
คพ. ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562

การดําเนินงานที่ผานมา
TOR
จัดทําและสงขอกําหนดการดําเนินงาน (Term of Reference)
โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & Green City) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ คูมือการกรอกขอมูลการจัดการขยะ
มูลฝอย ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3 ป พ.ศ. 2562 ใหกับ สสภ. และ
ทสจ. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

การฝกอบรม
จัดการฝกอบรมเพื่อแกไขปญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่
ไมถูกตอง จํานวน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวีวิช
จ.ขอนแกน
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี
จ.สุราษฎรธานี
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด
จ.เชียงใหม
ผูเขารวมการฝกอบรมฯ ประกอบดวย ผูแทนจาก สสภ. 1 – 16
ทสจ. 76 จังหวัด สถจ. 76 จังหวัด อปท. เปาหมาย 197 แหง
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การประชุม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
ผูแทน สถ. สส. สํานักงาน ก.พ.ร. สป.ทส. สสภ. 1 – 16 และ ทสจ.
76 จังหวัด

รายงาน
จัดทําและสงรายงานฯ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รายงานการฝกอบรมเพื่อแกไขปญหามลพิษจากการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ไมถูกตอง จัดสงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดสงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6
เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) จัดสงเมื่อวันที่ 19
เมษายน 2562

การดําเนินงานที่ผานมา
Site Inventory
ลงพื้นที่ รวมกับ สสภ. ทสจ. และ อปท. เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และใหขอเสนอแนะ/ขอมูลทางวิชาการในการ
ปรับปรุงแกไข ใหกับ อปท.
อบต.เขาไชยราช จ.ชุมพร วันที่ 18 ธันวาคม 2562
ทต.ทาวังผา จ.นาน วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ทม.นครพนม และ ทต.ธาตุพนม จ.นครพนม วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2562
อบต.ศาลาดาน จ.กระบี่ วันที่ 21 มกราคม 2562
ทต.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2562
ทต.นากลาง ทม.หนองบัวลําภู และ ทต.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู
วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ 2562
ทม.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562
ทต.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
อบจ.ลําปาง จ.ลําปาง วันที่ 12 มีนาคม 2562
ทต.เกาะคา จ.ลําปาง วันที่ 13 มีนาคม 2562
ทต.ปาแมต จ.แพร วันที่ 14 มีนาคม 2562
ทต.หวยพลู จ.นครปฐม วันที่ 26 เมษายน 2562
ทต.แสนตุง จ.ตราด วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
อบจ.อํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ทต.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ทต.ลําแกน และ ทต.คุระบุรี จ.พังงา วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ทม.กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ทต.ทาตะโก จ.นครสวรรค วันที่ 27 มิถุนายน 2562
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Work Plan
ลงพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจาก

ขยะมูลฝอยตกคางหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง (Work
Plan) รวมกับ สสภ. ทสจ. สถจ. และ อปท.
ทต.เวียงฝาง จ.เชียงใหม วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562
ทต.เกาะคา จ.ลําปาง วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562
ทต.พุเตย จ.เพชรบูรณ วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562
ทม.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562
ทต.หวยพลู จ.นครปฐม วันที่ 26 เมษายน 2562
ทต.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
อบต.กบินทร จ.ปราจีนบุรี วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562
ทต.บานแหลม จ.เพชรบุรี วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ 2562
ทต.ปากคาด จ.บึงกาฬ วันที่ 12 มีนาคม 2562
ทต.บรบือ จ.มหาสารคาม วันที่ 14 มีนาคม 2562
ทม.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ทม.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ทต.แสนตุง จ.ตราด วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ทต.เทพา จ.สงขลา วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562

ความรวมมือ คพ. สสภ. และ ทสจ.
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ขอมูลสถานภาพการดําเนินงานสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
ขอมูลสถานภาพการดําเนินงานสถานีขนถายขยะมูลฝอย
ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยตกคางในสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย

ผลลัพธ
รายงานสถานการณสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนของประเทศไทย ป พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นาํ กลับมาใชประโยชน

ผลลัพธ
รายงานผลการดําเนินงานตัวชีว้ ัดการจัดการขยะ
มูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ (มาตรา 44) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

เปนตัวชี้วัดรวมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (มาตรา 44)
ระหวาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คพ. สส.
สป.ทส. สสภ. ทสจ.) กระทรวงมหาดไทย (สถ.) และ จังหวัด
หนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/249 - 327 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 22562

กิจกรรมที่ 3 การจัดทําแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหา
มลพิษจากขยะมูลฝอยตกคางหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม
ถูกตอง (Work Plan)
การประชุมหารือรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่
ลงพื้นที่สาํ รวจสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย

5

ผลลัพธ
แผนการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจาก
ขยะมูลฝอยตกคางหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม
ถูกตอง (Work Plan) จํานวน 14 พื้นที่เปาหมาย

ความรวมมือ คพ. สสภ. และ ทสจ.
การจัดการขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นาํ กลับมาใชประโยชน

คาเปาหมาย ถายทอดคาเปาหมายลงรายจังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ขั้นต่าํ
มาตรฐาน
ขั้นสูง
2.43 ลานตน
3.90 ลานตน
5.38 ลานตัน
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ขั้นต่าํ
มาตรฐาน
ขั้นสูง
รอยละ 78.16
รอยละ 82.34
รอยละ 86.52
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน
ขั้นต่าํ
มาตรฐาน
ขั้นสูง
รอยละ 36.47
รอยละ 44.34
รอยละ 45.83
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การชี้แ้แจงรายละเอี
จงรายละเอียยดฯ
ด
การชี
คพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชีว้ ัดการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอร กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมการประชุมฯ
ประกอบดวย ผูแทนจาก สสภ. 1 - 16 ทสจ. 76
จังหวัด สํานักงาน ก.พ.ร. สป.ทส. สส. สถ. และ คพ.
การายงานผล รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ทสจ. จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม ใหกับ สสภ. ภายใน
วันที่ 3 เมษายน 3 กรกฎาคม และ 3 ตุลาคม 2562
สสภ. จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม ใหกับ คพ. ภายใน
วันที่ 6 เมษายน 6 กรกฎาคม และ 6 ตุลาคม 2562
คพ. รวบรวมและตรวจสอบ พรอมสงขอมูลกลั บให
สสภ. และ ทสจ. แจงยืนยันขอมูลกลับมา ภายในวันที่
15 เมษายน 15 กรกฎาคม และ 15 ตุลาคม 2562
หนังสือ
ดวนที่สุด ที่ ทส 0304/ว 187 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
2.23 ลานตัน

คาเปาหมาย
ขั้นต่ํา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน

คาเปาหมาย
ขั้นสูง

2.43 ลานตน

3.90 ลานตน

5.38 ลานตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง
5.39 ลานตัน
ไดรับการจัดการอยางถูกตอง 2.23 ลานตัน (รอยละ 41.32)
ที่คงเหลือ
3.16 ลานตัน (รอยละ 58.68)
6

5.38
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2.23

2.43

ผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
คาเปาหมายขั้นต่ํา
คาเปาหมายมาตรฐาน
คาเปาหมายขั้นสูง
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ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รอยละ 74.72

คาเปาหมาย
ขั้นต่ํา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน

รอยละ 78.16

รอยละ 82.34 รอยละ 86.52

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จัดการอยางถูกตอง
กําจัดอยางถูกตอง
นํากลับมาใชประโยชน

73,699
55,065
29,513
25,552

90

86.52

85

82.34

80
75
70
65

78.16
74.72

คาเปาหมาย
ขั้นสูง

ตัน/วัน
ตัน/วัน (รอยละ 74.72)
ตัน/วัน (รอยละ 40.05)
ตัน/วัน (รอยละ 34.67)
ผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
คาเปาหมายขั้นต่ํา
คาเปาหมายมาตรฐาน
คาเปาหมายขั้นสูง
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ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน
ผลการ
คาเปาหมาย คาเปาหมาย คาเปาหมาย
ดําเนินงาน
ขั้นต่ํา
มาตรฐาน
ขั้นสูง
รอบ 6 เดือน
รอยละ 34.67 รอยละ 36.47 รอยละ 44.34 รอยละ 45.83
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 73,699 ตัน/วัน
นํากลับมาใชประโยชน 25,552 ตัน/วัน (รอยละ 34.67)
50
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44.34 45.83
34.67 36.47

ผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
คาเปาหมายขั้นต่ํา
คาเปาหมายมาตรฐาน
คาเปาหมายขั้นสูง
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กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2298 2480 - 3
โทรสาร : 0 2298 5398
http://www.pcd.go.th

การอภิปราย เรือ่ ง
“แนวทางการดําเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & Green City)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563”

กรมควบคุมมลพิษ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย”
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หองเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพมหานคร

นโยบายรัฐบาล

1

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

2

แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

3

โครงการ “ทําความดีดว ยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม”

4

(ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
โดยไดพิจารณาเสร็จและสงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อพิจารณาใน
วาระ 2 และวาระ 3 ตอไป เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 (พ.ร.บ.ฯ คงคางการพิจารณา)

5

(ราง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573

ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุง (ราง)
Roadmap และ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

2

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

1

กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเกา)

2

3

สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม)

ขยะมูลฝอยตกคางสะสม (ป 2558) จํานวน 30.49 ลานตัน
สามารถจัดการไดแลว จํานวน 28.06 ลานตัน (รอยละ 92)
คงเหลืออีก 2.43 ลานตัน (รอยละ 8)
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ขยะมูลฝอยไดรับการจัดการอยางถูกตอง 21.48 ลานตัน (รอยละ 78)
ขยะมูลฝอยไดรับการกําจัดอยางถูกตอง 11.52 ลานตัน (รอยละ 42)
ขยะมูลฝอยนํากลับมาใชประโยชนใหม 9.96 ลานตัน (รอยละ 36)
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster) 324 กลุมพื้นที่
ป 2561 มี Site ที่ดําเนินการถูกตอง 643 แหง (รอยละ 22.5)

3

4

วางระเบียบและมาตรการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 9 ฉบับ

สรางวินัยของคนในชาติ
มุงสูการจัดการที่ยั่งยืน

กิจกรรม “ทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก”
มีตลาดเขารวมโครงการแลว 170 แหง สามารถลดปริมาณถุงพลาสติก
หูหิ้วได 435 ลานใบ
ยกเลิกใชพลาสติกหุมฝาขวดน้ํา (Cap seal) 2,600 ลานชิ้น (520 ตัน)
“โครงการคืนมือถือเกา สรางบุญ สรางชาติ” จัดเก็บซาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ไดแลว จํานวน 1 ลานเครื่อง

4

แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
คาเปาหมาย

ทิศทาง
ใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม ตามหลักการ 3Rs

ผลการดําเนินงาน
ป 2561

ระบบจัดการที่เหมาะสม กําจัดแบบศูนยรวม
และแปรรูปผลิตพลังงาน

ขยะมูลฝอยตกคาง 100 % ในป 2562

92.04 %

มูลฝอยติดเชื้อ 100 % ในป 2563

89.91 %

ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย 100 % ในป 2563

ไมมีขอมูล

มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1. ลดการเกิด ณ แหลงกําเนิด
การผลิตและใชสินคาและ
คัดแยกและนํากลับมาใชใหม บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. การเพิ่มศักยภาพ
การรวบรวม ขนสง กําจัด
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม

สถานทีร่ วบรวม/กําจัด
พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
เขมงวดบังคับใชกฎหมาย

3. สงเสริมการบริหารจัดการ
สรางจิตสํานึก
พัฒนาองคความรู
เทคโนโลยีการบําบัด/กําจัด

พัฒนาระบบฐานขอมูล
สรางแรงจูงใจในการจัดการ
กลไกทางสังคมและ
ทางเศรษฐศาสตร

ของเสียอันตรายชุมชน > 30 % ในป 2564

10 %

การคัดแยกที่ตนทาง > 50 % ในป 2564

100 %

ขยะมูลฝอยชุมชน > 75 % ในป 2564

78.38 %

ขยะมูลฝอยตกคาง จัดการอยางถูกตอง

ป 2563 = 100 %

ขยะมูลฝอยชุมชน จัดการอยางถูกตอง

ป 2563 = 70 %

ของเสียอันตราย รวบรวมและสงไปกําจัด

ป 2563 = 25 %

อปท. คัดแยกขยะและของเสียอันตรายชุมชน

ป 2563 = 40 %

มูลฝอยติดเชื้อ จัดการอยางถูกตอง

ป 2563 = 100 %

กากอุตสาหกรรม เขาสูระบบจัดการที่ถูกตอง

ป 2563 = 100 %

โครงการ “ทําความดีดว ยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม”
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วัตถุประสงค
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใชถุงพลาสติกหูหวิ้ และงดใชโฟมบรรจุอาหาร โดยการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
มอบหมายทุกหนวยงานภาครัฐรวมมือในการดําเนินงาน
พรอมกันทั่วประเทศ
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให “ผลการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย” เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และ ทส. โดย คพ. รวมกันพิจารณา
กําหนดเกณฑที่จะใชสําหรับการประเมิน
รณรงค ทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก
มอบหมาย ทส. รวมกับ มท. ดําเนินงานพรอมกันทั่วประเทศ
การรายงานผล
ให ทส. โดย คพ. เปนเจาภาพหลักในการติดตามผลและรายงานให ครม.
ทราบ

ตัวชี้วัดผูบริหารหนวยงานระดับกระทรวง/กรม 152 หนวยงาน และ
ผูวาราชการจังหวัด 76 จังหวัด
ขยะมูลฝอยที่ ถุงพลาสติกหู
แกวน้ํา
โฟมบรรจุ
เกิดขึ้น
หิ้ว
พลาสติกแบบ
อาหาร
ใชครั้งเดียวทิ้ง
ลดลงรอยละ
ลดลงรอยละ
ลดลงรอยละ
ลดลงรอยละ
5
10
10
100
ตัวชี้วัด ผอ.สสภ. 1 - 16 ผอ.ทสจ. 76 จังหวัด และ
ผูบริหาร 15 หนวยงานใน ทส.
ขยะมูลฝอยที่ ถุงพลาสติกหู
แกวน้ํา
โฟมบรรจุ
เกิดขึ้น
หิ้ว
พลาสติกแบบ
อาหาร
ใชครั้งเดียวทิ้ง
ลดลงรอยละ
ลดลงรอยละ
ลดลงรอยละ
ลดลงรอยละ
10
20
20
100

(ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
“ซากผลิตภัณฑ”
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพจนไมสามารถใชงานหรือไมเปนที่ตองการอีกตอไป
“ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส”
1. เครื่องใชหรืออุปกรณที่ตองอาศัยกระแสไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก
ไฟฟาในการทํางาน
2. เครื่องใชหรืออุปกรณที่ใชผลิต สง หรือวัดกระแสไฟฟาหรือ
สนามแมเหล็กไฟฟา
3. อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนสวนประกอบของ 1 หรือ 2
“ผูผลิต”
ผูซึ่งเปนเจาของยี่หอหรือเครื่องหมายการคาบนผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หากไมมียี่หอหรือเครื่องหมายการคาหรือมียี่หอหรือเครื่องหมาย
การคา แตผูซึ่งเปนเจาของยี่หอหรือเครื่องหมายการคานั้น ไมมี
ภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรและไมมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักร
ใหถือวาผูที่มีชื่อบนฉลากเปนผูผลิต
หากไมมียี่หอ เครื่องหมายการคาหรือมียี่หอหรือเครื่องหมายการคา
แตผูซึ่งเปนเจาของยี่หอหรือเครื่องหมายการคานั้น ไมมีภูมิลําเนาอยู
ในราชอาณาจักรและไมมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักร หรือไมมีชื่อบน
สลาก ใหถือวาผูประดิษฐ ประกอบ หรือกระทําดวยวิธีการอื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวเปนผูผลิต
ผูนําเขาหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย

การ
จัดการ

คอมพิวเตอร

เครื่องรับโทรทัศน
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1. หามมิใหผูใดทิ้งซากผลิตภัณฑในที่สาธารณะ ที่รกรางวาง
เปลา หรือทิ้งปนอยูกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มาตรา 7)
2. หามมิใหผูใดถอดแยกชิ้นสวนของซากผลิตภัณฑ ยกเวน
5 กรณี (มาตรา 8)

เครื่องโทรศัพท
และโทรศัพทไรสาย

ตูเย็น

เครื่องปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่
อยูในบังคับ
(มาตรา 5)

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด 1 การจัดการซากผลิตภัณฑ (มาตรา 7–14)
หมวด 2 หนาที่และความรับผิดชอบของผูผ ลิต (มาตรา 15–18)
หมวด 3 การเผยแพรความรูและขอมูลเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ (มาตรา 19–20)
หมวด 4 การตรวจสอบและควบคุม (มาตรา 21–23)
หมวด 5 บทกําหนดโทษ (มาตรา 24–35)

หนาที่
ผูผลิต

1. ตั้งศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑฯ
2. รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน
ไมวาจะเปนของผูผลิตรายใด (มาตรา 15)
3. จัดทําแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากเสนอตอ คพ.
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว (มาตรา 16)
4. เสนอแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑตาม
มาตรา 16 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป (มาตรา 17)

(ราง) แผนปฏิบัติดานการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573
มาตราการ

แนวคิด

มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหลงกําเนิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

วัตถุดบิ

การผลิตสินคา

หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)

การจัดจําหนายสินคา

นําเขาสินคา

มาตรการลด เลิกใชพลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค
การบริโภค

ขยะพลาสติก

มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค
การคัดแยก
ขั้นที่ 1
การเก็บ
รวบรวม/ขนสง
การคัดแยก
ขั้นที่ 2
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การนํากลับคืน
มาใชประโยชน
บําบัดและกําจัด
Waste to energy
การกําจัดขั้น
สุดทาย

การมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน (PPP : Public Private Partnership)
ความรับผิดชอบของผูผลิต (EPR : Extended Producer Responsibility)
เปาหมายที่ 1 การลด และเลิกใชพลาสติกเปาหมาย ดวยการใช
วัสดุทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เลิกใชภายในป 2562
ผลิตภัณฑพลาสติกทีผ่ สม
สารอ็อกโซ Oxo
พลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม
(Cap Seal)
Microbead จากพลาสติก

เลิกใชภายในป 2565
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขนาดความ
หนา < 36 ไมครอน
กลองโฟมบรรจุอาหาร
แกวพลาสติก (แบบบางใชครั้ง
เดียว)
หลอดพลาสติก

เปาหมายที่ 2 การนําขยะพลาสติกเปาหมายกลับมาใชประโยชน
รอยละ 100 ภายในป 2570

โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ป 2563
โครงการความรวมมือระหวาง
คพ. สสภ. 1 – 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด
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โอนงบประมาณเบิกจายแทนกัน
ใหกับ สสภ. และ ทสจ.

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย
สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย/สถานีขนถายขยะมูลฝอย
การติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปญหา/เรื่องรองเรียน/ขอแนะนํา

สํารวจและประเมินสถานภาพการดําเนินงาน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกคาง
และสถานีขนถายขยะมูลฝอย รวมทั้งจัดทํา
ขอมูลใหเปนปจจุบัน

กิจกรรมที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน

สนับสนุนและผลักดันให อปท./จังหวัด
ดําเนินงานแกไขปญหาขยะมูลฝอยตกคางและ
ขยะมูลฝอยชุมชนใหไดรับการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุคาเปาหมายตามตัวชี้วัดฯ
ของสํานักงาน กพร.

กิจกรรมที่ 3 การติดตามตรวจสอบสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
ประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย

ลงพื้นที่และรวมใหขอมูล/ขอคิดเห็น/คําแนะนํา
ในการแกไขปญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
อปท.

โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ป 2563
Thaimsw.pcd.go.th

ระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
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การเชื่อมโยงขอมูลฯ กับระบบสารสนเทศดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สถ.

การฝกอบรม (Train The Trainer)
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรดานสิ่งแวดลอม

ชวงเวลา : ไตรมาสที่ 2
กลุมเปาหมาย : สสภ. ทสจ. สถจ.
สถานที่ : โรงแรมใน กทม.
หัวขอการฝกอบรม : XXXX

การกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

การรับฟงความเห็นตอ (ราง) ประกาศ คพ. เรื่อง
การกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
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ความรวมมือ คพ. สสภ. ทสจ.
คพ.

สสภ.

ทสจ.

ลงพื้นที่เพือ่ ติดตามตรวจสอบและให
คําแนะนําในการดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย (สนับสนุนเทคโนโลยีและวิธีการกําจัด
ขยะมูลฝอยอยางถูกตองและเหมาะสมกับพื้นที่
รวมทั้งการปรับปรุงบอขยะและแกไขปญหา
ขยะตกคาง)

สํ า ร ว จ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ภ า พ ก า ร
ดํ า เนิ น งานสถานี ข นถ า ยขยะมู ล ฝอ ย
สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยทั่ ว ประเทศ และ
ขยะมู ล ฝอยตกค า ง พร อ มให ข อ เสนอทาง
วิ ช าการให ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขให
ถูกตองตามหลักวิชาการ

ร ว มสํ าร วจ แล ะ ปร ะเ มิ นสถ านภาพการ
ดําเนินงานสถานีขนถายขยะมูลฝอย สถานที่
กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและขยะมู ล ฝอยตกค า ง
พร อ มให ข อ เสนอทางวิ ช าการให ดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามหลักวิชาการ

 จัดทําเกณฑการสํารวจและประเมิน
สถานภาพการดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยและขยะมูลฝอยตกคางและสถานีขน
ถาย (แบบ คพ. 1 – 2)
 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ใหเปนปจจุบัน
 จัดทํารายงานสถานการณสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย

รายงานข อ มู ล ที่ อปท. รายงานผลข อ มู ล
ตามแบบ มฝ. 2 และรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ด า นการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอย ที่ไดรับจาก ทสจ. ใหกับ
คพ. เปนรายไตรมาส

รวมกับ สถจ. ติดตามและใหขอเสนอแนะขอมูล
ที่ อปท. รายงานผลขอมูลตามแบบมฝ. 2 และ
รายงานผลการดําเนินงานฯ ดังกลาว รวมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดานการ
บริ หารจั ดการขยะมู ลฝอย ใหกั บ สสภ. เป น
รายไตรมาส
(วันที่ 6 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และ (วั น ที่ 3 มกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม 2563)
ตุลาคม 2563)

รายงานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยผาน
รายงานขอมูลตามแบบ คพ. 1 คพ. 2 และ สนับสนุนขอมูลเชิงพื้นที่ ตามแบบ คพ. 1 คพ.
ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คพ. 3 พรอมรูปประกอบ ในรูปแบบดิจิตอล 2 และ คพ. 3 ใหกับ สสภ.
ไฟล และรายงานผานระบบสารสนเทศการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใหกับ คพ.
(Admin ผูควบคุมดูแลระบบ)
(User ผูใชงานระบบ)
(Supporter ผูสนับสนุนขอมูล)
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ความรวมมือ คพ. สสภ. ทสจ.
คพ.
 สนับสนุนขอมูลทางวิชาการ จัดทํา
แนวทาง/หลักเกณฑ/สื่อประชาสัมพันธ ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ
 จัดการฝกอบรม (Train The Trainer)
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรดาน
สิ่งแวดลอม
 ติดตามและวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําทิ้งจาก
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สสภ.

ทสจ.

เสนอแนะแนวทาง/ขอคิดเห็น และสนับสนุน
ขอมูลทางวิชาการให จังหวัด/อปท.
มีแผนงานและการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ
ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง
เรงกําจัดขยะมูลฝอยสะสมตกคาง ปด/
ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสะสม
ตกคาง

ประสานและผลักดันให จังหวัด/อปท. ผาน
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนงานและการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ
ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง
เรงกําจัดขยะมูลฝอยสะสมตกคาง ปด/
ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสะสมตกคาง

สงเสริมและขับเคลื่อน จังหวัด/อปท. ในการ
รวมกลุมพืน้ ที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
(Cluster) สรางสถานที่กําจัดรวมใหม หรือ
สนับสนุนภาคเอกชนรวมลงทุนในการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ

สงเสริมและขับเคลือ่ น จังหวัด/อปท. ในการ
รวมกลุมพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
(Cluster) สรางสถานที่กาํ จัดรวมใหม หรือ
สนับสนุนภาคเอกชนรวมลงทุนในการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยทีม่ ีประสิทธิภาพ

ชวยเหลือ อปท. จัดทําโครงการเพื่อขอ
งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด

ชวยเหลือ อปท. จัดทําโครงการเพื่อขอ
งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด

สนับสนุนการเปนวิทยากรในการฝกอบรม
ใหกับ จังหวัด/อปท.

ประสานหรือจัดทําโครงการฝกอบรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ใหกับ จังหวัด/อปท.
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เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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