เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ณ หองแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
สวนขยะมูลฝอยชุมชน
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขอกําหนดการดําเนินงาน (Term of Reference)
การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชนในการปฏิรูประบบ
การบริหารราชการแผนดิน มีบังคับใช ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรี ๕ เมษายน ๒๕๕๙
เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินขาราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝายบริหารและแบบประเมิน
สวนราชการ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ และใหนําแบบประเมินฯ นี้ไปใชใน
การประเมินขาราชการและการประเมินสวนราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดย
แบบประเมิ น ส ว นราชการตามคํ า สั่ ง หั ว หน า คสช. มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาระบบการดํ า เนิ นงานของ
สวนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาล การแกไขปญหาและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
และเพื่อเพิ่มศักยภาพของสวนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ กําหนดให ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย เปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับ ปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเปนตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ – ๑๖
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ดําเนินการผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ
ดังกลาว ภายใตโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean & Green City) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามคาเปาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย เห็นควรจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจํา
ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับทราบและเกิดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผลไดอยางถูกตอง
๒. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด
๓. กลุมเปาหมาย
๑) กรมควบคุมมลพิษ
๒) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๓) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๔) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ – ๑๖
๕) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๖) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-๒๕. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หองแคทลียา ๒ ชั้น ๓ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
๖. ผูเขารวมการฝกอบรม
 ผูแทนสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ – ๑๖ จํานวน ๓๒ คน (สสภ. ละ ๒ คน)
 ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จํานวน ๗๖ คน (ทสจ. ละ
๑ คน)
 ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ คน
 ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ คน
 ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน ๓ คน
 วิทยากร จํานวน ๘ คน
 ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ จํานวน ๑๕ คน (เจา หนา ที่จัดการฝกอบรมฯ จํานวน ๓ คน และ
ผูเขารวมการฝกอบรมฯ จํานวน ๑๒ คน)
รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทุกหนว ยงานที่เกี่ยวของมีค วามรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับกระทรวง และ
ระดับจังหวัด
๘. ผูรับผิดชอบ
สวนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

-๓กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ หองแคทลียา ๒ ชั้น ๓ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
เวลา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนพรอมรับเอกสารประกอบการประชุมฯ
การมอบนโยบายและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
โดย นายประลอง ดํารงคไทย
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นายอนันต พรหมดนตรี
ผูชวยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปราย เรื่อง ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับกระทรวง และ ระดับจังหวัด
โดย นางสาวอุษา ปญญาวดี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
นายกฤตพน ชูศรี
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
นางสิริมณี ชุมเรียง
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)
นางสาวภัทรภร ศรีชํานิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ (ผูดําเนินรายการ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การอภิปราย เรื่อง แนวทางการจัดเก็บขอมูลและการรายงานผลตัวชี้วัดการจัดการขยะมูล
ฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
โดย นายทวีชัย เจียรนัยขจร
ผูอํานวยการสวนขยะมูลฝอยชุมชน
นายสุพจิต สุขกันตะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นางสาวภัทรภร ศรีชํานิ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ (ผูดําเนินรายการ)
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลและกลาวปดการประชุมฯ
โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผูอํานวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
* รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มภายในหองประชุมฯ (เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.) *

-๔รายชื่อหนวยงานที่เชิญเขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ หองแคทลียา ๒ ชั้น ๓ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
หนวยงานที่เขารวมฝกอบรมฯ
จํานวนคน
หมายเหตุ
๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) จํานวน ๗๖ แหง x ๑ คน = ๗๖ คน
ทสจ.สุโขทัย
๑
ทสจ.เพชรบูรณ
๑
ทสจ.นครสวรรค
๑
ทสจ.กําแพงเพชร
๑
ทสจ.อุทัยธานี
๑
ทสจ.พิจิตร
๑
ทสจ.นครปฐม
๑
ทสจ.ชัยนาท
๑
ทสจ.สุพรรณบุรี
๑
ทสจ.สมุทรสาคร
๑
ทสจ.นนทบุรี
๑
ทสจ.สิงหบุรี
๑
ทสจ.อางทอง
๑
ทสจ.ปทุมธานี
๑
ทสจ.พระนครศรีอยุธยา
๑
ทสจ.สระบุรี
ทสจ.ลพบุรี
๑
ทสจ.นครนายก
๑
ทสจ.ปราจีนบุรี
๑
ทสจ.สระแกว
๑
ทสจ.ราชบุรี
๑
ทสจ.สมุทรสงคราม
๑
ทสจ.กาญจนบุรี
๑
ทสจ.เพชรบุรี
๑
ทสจ.ประจวบคีรีขันธ
๑
ทสจ.อุดรธานี
๑
ทสจ.เลย
๑
ทสจ.หนองคาย
๑
ทสจ.บึงกาฬ
๑

-๕รายชื่อหนวยงานที่เชิญเขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ หองแคทลียา ๒ ชั้น ๓ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
หนวยงานที่เขารวมฝกอบรมฯ
จํานวนคน
หมายเหตุ
๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) จํานวน ๗๖ แหง x ๑ คน = ๗๖ คน
ทสจ.สกลนคร
๑
ทสจ.นครพนม
๑
ทสจ.ขอนแกน
๑
ทสจ.มหาสารคาม
๑
ทสจ.กาฬสินธุ
๑
ทสจ.รอยเอ็ด
๑
ทสจ.หนองบัวลําภู
๑
ทสจ.นครราชสีมา
๑
ทสจ.บุรีรัมย
๑
ทสจ.สุรินทร
๑
ทสจ.ชัยภูมิ
๑
ทสจ.อุบลราชธานี
๑
ทสจ.ศรีษะเกษ
๑
ทสจ.ยโสธร
๑
ทสจ.อํานาจเจริญ
๑
ทสจ.มุกดาหาร
๑
ทสจ.ชลบุรี
ทสจ.ฉะเชิงเทรา
๑
ทสจ.ระยอง
๑
ทสจ.จันทบุรี
๑
ทสจ.ตราด
๑
ทสจ.สมุทรปราการ
๑
ทสจ.สุราษฎรธานี
๑
ทสจ.ชุมพร
๑
ทสจ.พัทลุง
๑
ทสจ.นครศรีธรรมราช
๑
ทสจ.ภูเก็ต
๑
ทสจ.พังงา
๑
ทสจ.กระบี่
๑

-๖รายชื่อหนวยงานที่เชิญเขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ หองแคทลียา ๒ ชั้น ๓ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
หนวยงานที่เขารวมฝกอบรมฯ
จํานวนคน
หมายเหตุ
๒. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) จํานวน ๗๖ แหง x ๑ คน = ๗๖ คน
ทสจ.ตรัง
๑
ทสจ.ระนอง
๑
ทสจ.สงขลา
๑
ทสจ.สตูล
๑
ทสจ.ปตตานี
๑
ทสจ.ยะลา
๑
ทสจ.นราธิวาส
๑
๓. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓
๔. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๓
๕. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๓
๖. วิทยากร
๘
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๓ คน
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑ คน
กรมควบคุมมลพิษ ๔ คน
๗. กรมควบคุมมลพิษ
๑๕
เจาหนาที่จัดการฝกอบรมฯ ๓ คน ผูเขารวมการฝกอบรมฯ ๑๒ คน
รวมทั้งสิ้น
๑๔๐

-๗แผนที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร

การมอบนโยบายและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

กรมควบคุมมลพิษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ณ หองแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร

มหันตภัยจากขยะ !!!

2

มหันตภัยจากขยะ !!!

3

4

สถานการณขยะมูลฝอย ป 2551 -2560
พ.ศ.

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

อัตราการเกิด ขยะมูลฝอยที่ การนํากลับมา กําจัดถูกตอง
ขยะมูลฝอย
เกิดขึ้น
ใชประโยชน (ลานตัน)
(กก./คน/วัน) (ลานตัน)
(ลานตัน)

1.03
1.04
1.04
1.08
1.05
1.15
1.11
1.13
1.14
1.13

23.93
24.11
24.22
25.35
24.73
26.77
26.19
26.85
27.06
27.37

3.45
3.86
3.9
4.1
5.28
5.15
4.82
4.94
5.81
8.51

5.69
5.97
5.77
5.64
5.83
7.49
7.88
8.34
9.57
11.69

กําจัดไม
ถูกตอง
(ลานตัน)

ขยะมูลฝอย
ตกคาง
(ลานตัน)

14.79
14.28
14.55
15.61
13.62
14.13
13.49
13.57
11.68
7.17

19.94
14.80
10.49
9.96
5.38
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สถานการณขยะมูลฝอย ป 2551 -2560
30
25

23.93 24.11

24.22

14.79

14.55

25.35

26.77

26.19

26.85

13.62

14.13

13.49

13.57

7.88

8.34

4.82

4.94

1.11

1.13

24.73

27.06

27.37

11.68
9.57

11.69

20
15

14.28

15.61

10
5.69
3.45

5

1.03

0
2551

5.97
3.86

5.77
3.9

5.64
4.1

5.83
5.28

7.49
5.15

1.04

1.04

1.08

1.05

1.15

2552

2553

2554

2555

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ลานตัน)
กําจัดถูกตอง (ลานตัน)
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน)

2556

2557

2558

5.81
1.14
2559

การนํากลับมาใชประโยชน (ลานตัน)
กําจัดไมถูกตอง (ลานตัน)
ขยะมูลฝอยตกคาง (ลานตัน)

8.51
7.17
1.13
2560
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สถานการณขยะมูลฝอยของประเทศ ป 2560

ขยะมูลฝอยชุมชน
เกิดขึ้นทั่วประเทศ

เราสรางขยะ

1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน

27.37 ลานตัน

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
1.15
1.11
1.13
1.14

คิดเปน 74,998 ตันตอวัน

31 %
8.51 ลานตัน/ป

นําไปใชประโยชน

43 %
11.69 ลานตัน/ป
กําจัดถูกตอง

26 %
7.17 ลานตัน/ป

กําจัดไมถูกตอง

ขยะมูลฝอยตกคาง

5.38 ลานตัน

7

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของประเทศ ป 2560

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 2,852 แหง
Site ที่ดําเนินการถูกตอง
ฝงกลบแบบถูกตอง
เตาเผาที่มีระบบบําบัดอากาศ
เตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน
หมักทําปุย
กําจัดแบบเชิงกล-ชีวภาพ MBT
Site ที่ดําเนินการไมถูกตอง
เทกอง
ฝงกลบแบบไมถูกตอง
เตาเผาที่ไมมีระบบบําบัดอากาศ
เผากลางแจง

643 แหง
575 แหง
37 แหง
6 แหง
9 แหง
16 แหง

22.5 %
20.1 %
1.3 %
0.2 %
0.3 %
0.6 %

2,209 แหง
2,053 แหง
6 แหง
57 แหง
93 แหง

77.5 %
72.0 %
0.2 %
2.0 %
3.3 %

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

1

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

2

แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

3

แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2559 – 2560)

4

(ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
ขณะนี้ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา (ราง) พ.ร.บ.ฯ วาระที่ 2
(ระยะเวลาพิจารณา 45 วัน)

5

Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573
และเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
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Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

1

กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเกา)

3

วางระเบียบและมาตรการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

2

สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม)

4

สรางวินัยของคนในชาติ
มุงสูการจัดการที่ยั่งยืน

9

แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

10

ทิศทาง
ใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม ตามหลักการ 3Rs
ระบบจัดการที่เหมาะสม กําจัดแบบศูนยรวม
และแปรรูปผลิตพลังงาน
ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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

ขยะมูลฝอยตกคาง 100 % ในป 2562
มูลฝอยติดเชื้อ 100 % ในป 2563
กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย 100 % ในป 2563
ของเสียอันตรายชุมชน > 30 % ในป 2564
มีการคัดแยกที่ตนทาง > 50 % ในป 2564
ขยะมูลฝอยชุมชน > 75 % ในป 2564
ขยะมูลฝอยตกคาง จัดการอยางถูกตอง

ป 2562 = 100 %

ขยะมูลฝอยชุมชน จัดการอยางถูกตอง

ป 2562 = 65 %

ของเสียอันตราย รวบรวมและสงไปกําจัด

ป 2562 = 20 %

อปท. คัดแยกขยะและของเสียอันตรายชุมชน

ป 2562 = 30 %

มูลฝอยติดเชื้อ จัดการอยางถูกตอง

ป 2562 = 95 %

กากอุตสาหกรรม เขาสูระบบจัดการที่ถูกตอง

ป 2562 = 90 %

แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป พ.ศ. 2559 - 2560
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แนวคิดพื้นฐาน
1

แนวคิด 3Rs

2 หลักการประชารัฐ
กรอบการดําเนินงาน
มุงเนนการดําเนินการใน
ระยะตนทาง คือ การลดปริมาณ
ขยะ และการคัดแยก ณ ที่กําเนิด
ระยะกลางทาง คือ
การเก็บ/ขนที่มีประสิทธิภาพ
มาตราการ
การลดและคัดแยก
ที่แหลงกําเนิด
การเพิ่มศักยภาพ
การเก็บขน
การสงเสริม
การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
การจัดการขยะมูลฝอยอยางมี
ประสิทธิภาพ  12 กิจกรรม
การจัดการขยะอันตรายอยางมี
ประสิทธิภาพ  7 กิจกรรม
การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางมี
ประสิทธิภาพ  6 กิจกรรม
การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปน
อันตรายอยางมีประสิทธิภาพ
 5 กิจกรรม
การสนับสนุนการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ  15 กิจกรรม

(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

12

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

กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย
กลุมกฎหมายจัดตั้ง
องคกรที่รับผิดชอบหลัก
********************
1. พ.ร.บ. เทศบาล
พ.ศ. 2496
2. พ.ร.บ. องคการ
บริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
3. พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537
4. พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528
5. พ.ร.บ. เมืองพัทยา
พ.ศ. 2542
6. พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

กลุมกฎหมายที่กําหนด
ระบบและวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอย
********************
1. พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2535
2. พ.ร.บ. รักษาความ
สะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535
3. พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
4. พ.ร.บ. การนิคม
อุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
พ.ศ. 2522
5. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
6. พ.ร.บ. สงเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535

กลุมกฎหมายที่ปกปอง
ทรัพยากรสถานสาธารณะ
************************
1. พ.ร.บ. การเดินเรือใน
นานน้ําไทย พ.ศ. 2456
2. ประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2515)
3. พ.ร.บ. การชลประทาน
หลวง พ.ศ. 2485
4. พ.ร.บ. รักษาคลอง
ประปา พ.ศ. 2526
5. พ.ร.บ. การประมง
พ.ศ. 2490
6. พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504
7. พ.ร.บ. การจัดสรรทีด่ ิน
พ.ศ. 2543
8. พ.ร.บ. ควบคุมอาหาร
พ.ศ. 2522
9. ประมวลกฎหมายอาญา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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กลุมกฎหมายอื่น ๆ
ที่สนับสนุน
************************
พ.ร.บ. การใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556
พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520
พ.ร.บ. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
พ.ร.บ. การผังเมือง
พ.ศ. 2518
พ.ร.บ. การสงออกไปนอก
และการนําเขามาใน
ราชอาณาจักร
ซึ่งสินคา พ.ศ. 2522
พระราชกําหนดพิกดั อัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา ดวยการ
รับฟงความเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548
พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2522

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560

กระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
เรื่อง กําหนดมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทัว่ ไปเพือ่ ปองกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560
เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการปองกันการปนเปอนของน้าํ ใตดินจากน้ําชะมูลฝอย และการรายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินจากสถานที่ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกสถานที่ตั้งสําหรับการฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

(ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ...
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ พ.ศ. 2553
กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยดวยเตาเผาอยางมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2561
คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องตนสําหรับเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน พ.ศ. 2561
หลักเกณฑการออกแบบและกอสรางสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงขยะเบื้องตน พ.ศ. 2561
หลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานที่ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล
พ.ศ. 2560
หลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยโดยเตาเผา พ.ศ. 2560
หลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานที่หมักปุยจากมูลฝอย พ.ศ. 2560
หลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบ และกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ พ.ศ. 2546

การดําเนินโครงการ ป 2562
มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ

งดใชโฟมบรรจุอาหารและลดพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง เชน แกว
พลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย โดยใช
หลัก 3R Reduce Reuse Recycle
จัดกิจกรรมลด คัดแยก ใชประโยชนขยะมูลฝอย

ตนทาง

การยกเลิกพลาสติกหุม ฝาขวดน้ําดื่ม (Cap Seal)
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หนวยงานภาครัฐ

ขยะมูลฝอยที่สงกําจัด ลดลง 5 %
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลง 10 %
แกวน้ําพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง ลดลง 10 %
ไมมีโฟมบรรจุอาหาร
ไมมีพลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่มในประเทศไทย

แถลงขาวและลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) การขับเคลื่อน
การเลิกใชพลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal)
แถลงขาว “ดี-เดย 1 เมษา น้ําดื่ม 5 รายใหญ เลิกใชแคปซีล”
ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตคณะทํางานขับเคลื่อนการเลิก
ใชพลาสติกหุมฝาขวดน้าํ ดื่ม

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

โครงการความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
บริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตอเนื่องจากป 2561 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และขยายความรวมมือสูภูมิภาค ในป 2562
การใหคําแนะนําและเสริมสรางศักยภาพเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

กลางทาง

ของเสียอันตรายจากชุมชน ถูกรวบรวมและ
สงไปกําจัดถูกตอง 20% (กลางทาง+ปลายทาง)
หมูบาน/ชุมชน มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายไม
นอยกวา 20,000 แหง (ตนทาง)

การดําเนินโครงการ ป 2562
โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ (Clean and Green City)

การสํารวจและประเมินสถานภาพการดําเนินงานสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกคาง
การใหคําแนะนําและติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
การทําแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจากขยะ
มูลฝอยตกคางหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง (Work
Plan) สําหรับ อปท.
การสนับสนุนและผลักดันให อปท./จังหวัด ดําเนินงานแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยตกคางและขยะมูลฝอยชุมชน

ปลายทาง

การจัดทํา (ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครือ่ งใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
การจัดทํา Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 และ
(ราง) แผนปฏิบัติดานการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573
อยูระหวางการเสนอเรื่อง Roadmap ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนําเสนอเรื่องเขา
คณะรัฐมนตรีผลักดันเปนนโยบายระดับชาติไปสูก ารปฏิบัติ และมอบหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
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ขยะมูลฝอยตกคางไดรบั การจัดการอยางถูกตอง
5.38 ลานตัน
ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
86.52 %
ขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน
45.83 %

Thaimsw.pcd.go.th

ระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน
เว็ปไซตศูนยประสานงานและเผยแพรความรู
และขอมูลซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
เปาหมายขั้นต่ํา (0.5)

เปาหมายมาตรฐาน (0.75)

เปาหมายขั้นสูง (1.00)

2.43 ลานตน

3.90 ลานตน

5.38 ลานตัน

(ตามแผนแมบท)

(คากลางระหวางเปาหมายขั้นต่ําและขั้นสูง)

(ขยะตกคางทั้งหมดในป 2560)

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ไดรับการจัดการอยางถูกตอง
เปาหมายขั้นต่ํา (0.5)

เปาหมายมาตรฐาน (0.75)

เปาหมายขั้นสูง (1.00)

รอยละ 78.16

รอยละ 82.34

รอยละ 86.52

(ผลงานป 61)

(ผลงานป 61 + Growth 4.18)

(เปาหมายมาตรฐาน + Interval 4.18)

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน
เปาหมายขั้นต่ํา (0.5)

เปาหมายมาตรฐาน (0.75)

เปาหมายขั้นสูง (1.00)

รอยละ 36.47

รอยละ 44.34

รอยละ 45.83

(ผลป 61)

(ผลงานป 61+ Growth เฉลี่ย 7.87)

(ผลงานป 61 Growth สูงสุด 9.36)

เปนตัวชี้วัดรวมระหวาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คพ. สส. สป.ทส. สสภ. ทสจ.) กระทรวงมหาดไทย (สถ.) และ จังหวัด
ใชขอมูลการประเมินผลจาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2298 2480 - 3
โทรสาร : 0 2298 5398
http://www.pcd.go.th

การประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการต ัวชวี้ ัดการจ ัดการขยะมูลฝอย
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
้ 3
ณ ห ้องแคทลียา 2 ชัน
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ทีม
่ า
พระราชบ ัญญ ัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบ ับที่ 5)
พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 บัญญัตวิ า่ “การบริหารราชการต ้องเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์สข
ุ ของ
ประชาชน เกิดผลสั มฤทธิต
์ ่อภารกิจของรั ฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ าน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่จ าเป็ น การกระจายภารกิจและทรั พยากรให ้แก่
ท ้องถิ่น การกระจายอ านาจตั ดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต ้องการของประชาชนมีผู ้รั บผิดชอบต่อผลของงาน การ
ปรับปรุงคุณภาพการให ้บริการจึงเป็ นแนวทางหนึง่ ทีจ
่ าเป็ นอย่างยิง่ เพือ
่ ให ้
การบริหารราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความต ้องการของประชาชน ในการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ของส่วนราชการต ้องใช ้
วิธีการบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ ให ้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู ้ปฏิบัตริ าชการ การมีสว่ นร่วมของประชาชน การเปิ ดเผย
ข ้อมูล การติด ตามตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัต ริ าชการ ทัง้ นี้
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

คาสง่ ั ห ัวหน้าคณะร ักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559
อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า 44
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศัก ราช 2557 หั วหน า้
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ โดยความ
เห็ นชอบของคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ
ได ้ออกค าสั่ ง หั ว หน า้ คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรือ
่ ง มาตรการปรับปรุง
ประสิท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ต ิร าชการ เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการปฏิ รู ป ระบบการบริ ห าร
ราชการแผ่ น ดิ น มี ผ ลบั ง คั บ ใช ้ ณ วั น ที่
1 กุมภาพันธ์ 2559

มติคณะร ัฐมนตรี 5 เมษายน 2559
เห็ น ชอบการประเมิน โดยแบบประเมิน
ข ้าราชการพลเรือ นในความรั บ ผิด ชอบ
ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ส่วนราชการ ตามคาสัง่ หัวหน ้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 และให ้นา
แบบประเมิน ฯ นี้ ไ ปใช ใ้ นการประเมิน
ข ้าราชการและการประเมิน ส่ว นราชการ
ใ น ร อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ตั ้ ง แ ต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2558 ซึง่ แบบประเมินมีทัง้ หมด
5 องค์ประกอบ

พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลก
ั เกณฑ์แ ละวิธก
ี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด
่ ี พ.ศ. 2546
มาตรา 12 ก าหนดว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิบั ต ิร าชการให ้
เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อก าหนดมาตรการกากั บการปฏิบั ต ริ าชการ โดย
วิธีการจั ดท าความตกลงเป็ นลายลักษณ์ อักษร หรือ
โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรั บผิดชอบในการ
ปฏิบต
ั ริ าชการ
มาตรา 45 ก าหนดให ส
้ ่ วนราชการจั ดให ม
้ ี คณะผู ป
้ ระเมินอิสระ
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการของส่วนราชการ
เกีย
่ วกับผลสัมฤทธิข
์ องภารกิจ คุณภาพการให ้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผู ้รั บบริการ ความคุ ้มค่ า
ในภารกิจ ทั ง้ นี้ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่ ก.พ.ร. กาหนด

พ.ศ. 2547

การประเมินสว่ นราชการ
ตามคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการ

พ.ศ. 2559 ปัจจุบ ัน

เพื่อพัฒนาระบบ
การ ด า เนิ น งา น
ของส่วนราชการ
ในการขับเคลือ
่ น
ภ า ร กิ จ ส า คั ญ
ของรัฐบาล
สามารถนา
ผลงานไปใช้
ประกอบการให ้
คุ ณ ใ ห โ้ ท ษ ต่ อ
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
ผู ้บริหาร

การประเมินสว่ นราชการตามมาตรการปร ับปรุง
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ
ประสท
2

่ นราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ิ ธิภาพ
มติคณะร ัฐมนตรี เรือ
่ ง การประเมินสว
ในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะร ัฐมนตรีมม
ี ติเมือ
่ ว ันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็ นชอบตามทีส
่ าน ักงาน ก.พ.ร. เสนอ
่ นราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการประจาปี
เกีย
่ วก ับการประเมินสว
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด ังนี้
กรอบการประเมิน

องค์ประกอบการประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบไว ้ แต่ได้เพิม
่ เติมประเด็ น
การบูรณาการการดาเนินงานร่วมก ันหลายหน่วยงาน ไว้ทอ
ี่ งค์ประกอบที่ 1 Function base

เกณฑ์การประเมิน

ปร ับปรุงหล ักเกณฑ์การประเมินเป็นการคานวณคะแนนเฉลีย
่ เป็นร้อยละของทุกองค์ประกอบ
และยกเลิก หลั ก เกณฑ์เ ดิม ที่ก าหนดให ้ส่ว นราชการที่ม ผ
ี ลการด าเนิน งานต่า กว่า เป้ าหมายเพีย ง 1
องค์ประกอบ ให ้ถือว่าอยูใ่ นระดับต ้องปรับปรุง

รอบระยะเวลาในการประเมิน

ปร ับปรุง รอบระยะเวลาการประเมิน เป็ นปี ละ 1 รอบ (ตามปี งบประมาณ) จากเดิม ที่ม ติ ครม.
กาหนดให ้สว่ นราชการประเมินปี ละ 2 รอบ

3

ิ ธิภาพฯ ประจาปี ประมาณ พ.ศ. 2562
กรอบการประเมินจ ังหว ัดตามมาตรการปร ับปรุงประสท

Function Base

01

1 ต ัวชวี้ ัด
ประสิท ธิภ าพในการด าเนิน งานตามหลัก ภารกิจ
ยุ ท ธศาสตร์ แนวทางปฏิ รู ป ภาครั ฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจทีไ่ ด ้รับมอบหมายเป็ นพิเศษ
•
•
•
•

ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้

Agenda Base

การดาเนินการตามข ้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การดาเนินการตามวาระการขับเคลือ
่ นและการปฏิรป
ู ประเทศ
การแก ้ไขปั ญหาสาคัญเฉพาะเรือ
่ ง หรือภารกิจทีไ่ ด ้รับ
มอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีทก
ี่ ากับและติดตามการปฏิบัตริ าชการ
การดาเนินการตามแนวปฏิรป
ู เร่งด่วน 6 ด ้านของรัฐบาล

02
Area Base

03

1 ต ัวชวี้ ัด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจ
พืน
้ ที/่ ท ้องถิน
่ ภูมภ
ิ าค จังหวัด กลุม
่ จังหวัด
การด าเนิน การจ ด
ั ท าฐานข้อ มู ล Database
ของจ งั หว ด
ั เพือ
่ ใช ้ใ นการบริห ารจ ัดการและ
พ ัฒนาจ ังหว ัด

1 ต ัวชวี้ ัด
ประสิท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรั พ ยากรบุค คล และการให ้บริก ารประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ เพือ
่ ไปสูร่ ะบบราชการ 4.0

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลั กภารกิจ
พื้นฐาน งานประจางานตามหน า้ ทีป
่ กติ หรืองาน
ตามหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

Innovation Base

จ ังหว ัด เสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เช่น
• นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)
• นวัตกรรมให ้บริการ (Service Innovation)
• นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative
or Organizational Innovation)

04
Potential Base ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการ

05

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้

รวม 3 ต ัวชวี้ ัด
4

่ นราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ิ ธิภาพ
การปร ับปรุงกรอบการประเมินสว
ในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ
หล ักการกาหนดต ัวชวี้ ัดและการติดตามประเมินผลตามมาตรการปร ับปรุงประสท
หล ักการกาหนดต ัวชวี้ ัด

การติดตามประเมินผล

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

2. นโยบายของร ัฐบาล

3. แนวทางการพ ัฒนา Thailand 4.0

4. การพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน (SDGs)

5. International KPIs

ั
่ มโยงสู่
6. การบูรณาการต ัวชีว้ ัดของหน่วยงานกลางเพือ
่ ให้ได้ต ัวชีว้ ัดทีส
่ ะท้อนผลสมฤทธิ
แ
์ ละเชือ
เป้าหมายระด ับชาติ

แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและ
ส ังคมแห่งชาติ ฉบ ับที่ 12
(พ.ศ. 2560 -2564)

• ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพ ัฒนา
เศรษฐกิจฯ
• นโยบายร ัฐบาล
• คาสง่ ั /ข้อสง่ ั การนายกร ัฐมนตรี
• ยุทธศาสตร์กระทรวง/ภารกิจ/
เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์จ ัดสรร ปี 62

ก.พ.ร. ประเมินผลผ่านระบบ
Online

ต ัวชีว้ ัดระด ับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA) ป.ป.ช.
่ คะแนนให้แก่
จะเป็นผูส
้ ง
สาน ักงาน ก.พ.ร.

7. การมุง
่ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
้
โดยเน้นการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนมากขึน
(Better Life)

หมายเหตุ : สาหรับตัวชีว้ ัดทีม
่ ค
ี วามสาคัญและไม่สามารถวัดผลได ้ในรอบปี การประเมินจะกาหนดเป็ นตัวชีว้ ัด
Monitor โดยให ้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานมายังสานักงาน ก.พ.ร.

นายกร ัฐมนตรีร ับทราบผลประเมิน
และมีขอ
้ สง่ ั การผ่านระบบ Online
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การกาหนดต ัวชวี้ ัดองค์ประกอบที่ 2 Agenda Base
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ร ัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงมหาดไทยกาหนดต ัวชวี้ ัด Agenda ของจ ังหว ัด
โดยมีหล ักเกณฑ์ ด ังนี้
1. เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีส
่ ะท ้อนนโยบาย หรือภารกิจทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้ดาเนินการเป็ นพิเศษ
2. เป็ นเรือ
่ งทีส
่ อดคล ้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

เป็ นเรือ
่ งทีส
่ อดคล ้องกับแนวปฏิรป
ู เร่งด่วน 6 ด ้านของรัฐบาล ได ้แก่ 1) ด ้านแก ้ความเหลือ
่ มล้า สร ้างความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน 2) ด ้านแก ้จน เพิม
่ รายได ้ ลดรายจ่าย 3) ด ้านการแก ้โกง สร ้างความโปร่งใส 4) การมีสว่ นร่วมในการ
ปกครอง 5) ด ้านการปฏิรป
ู ราชารเพือ
่ ประชาชน และ 6) ด ้านสร ้างอนาคตไทย ให ้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3. เป็ นเรือ
่ งทีส
่ ามารถวัดผลการดาเนินงานได ้ภายในชว่ งเวลาการประเมินผลตามกรอบการประเมินสว่ นราชการ
ิ ธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของสว่ นราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามมาตรการปรับปรุงประสท

การจ ัดการขยะมูลฝอย
ตัวชวี้ ัดการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด ้วย 3 ตัวชวี้ ัดย่อย ดังนี้
1) ปริมาณขยะมูลฝอยตกค ้างได ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง
2) ร ้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง
้
3) ร ้อร ้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีน
่ ากลับมาใชประโยชน์
อ ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0218/18650 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
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รายละเอียดต ัวชวี้ ัด การจ ัดการขยะมูลฝอย
1) ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้ร ับการจ ัดการอย่างถูกต้อง
คาอธิบาย
•
•
•

•

พิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยตกค ้างได ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ขยะมูลฝอยตกค ้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยทีถ
่ ก
ู นาไปทิง้ ในสถานทีก
่ าจัดขยะมูลฝอย และไม่ได ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง ทัง้ นีไ้ ม่รวมขยะมูลฝอยทีท
่ งิ้ หรือค ้างตามพืน
้ ทีว่ า่ ง
ทัว่ ไป
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยทีถ
่ ูกต ้อง หมายถึง การนาขยะมูลฝอยไปกาจัดด ้วยวิธก
ี ารอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
1) การกาจัดอย่างถูกต ้องตามหลักวิชาการ ได ้แก่ การฝั งกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) การฝั งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาทีม
่ ี
้ เพลิง (RDF) การกาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล
ระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพือ
่ ผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทาปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็ นเชือ
ชีวภาพ (MBT)
2) การกาจัดแบบยอมรับได ้ ได ้แก่ การฝั งกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดน ้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน ้อยกว่า 10 ตัน/วัน ทีม
่ รี ะบบกาจัด
อากาศเสีย
้ 5.38 ล ้านตัน
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค ้างในพืน
้ ทีท
่ วั่ ประเทศทัง้ หมดมาจากฐานข ้อมูลการสารวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวนรวมทัง้ สิน

้ ฐานของกระทรวง
ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ข้อมูลพืน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปริมาณขยะคงค ้าง ณ
้ ปี 58
สิน

30.49

30.49

30.49

30.49

ปริมาณขยะทีก
่ าจัดได ้
(นับสะสม)

-

23.47

26.57

28.06

ผลการดาเนินงาน

-

ร ้อยละ 76.99

ร ้อยละ 87.16

ร ้อยละ 92.04

ปริมาณขยะตกค ้าง
้ ปี
คงเหลือ ณ สิน

-

7.02

3.92

2.43

ค่าเป้าหมายจ ังหว ัด
เป้าหมายขนต
ั้ า
่
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง
(100)

กรมควบคุมมลพิษถ่ายทอดค่าเป้ าหมายรายจังหวัด

เกณฑ์การประเมินกระทรวง
เป้าหมายขนต
ั้ า
่
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง
(100)

2.43 ล ้านต ้น
(ตามแผนแม่บท)

3.91 ล ้านต ้น
(ค่ากลางระหว่างเป้ าหมาย
ขัน
้ ตา่ และขัน
้ สูง)

5.38 ล ้านตัน
(ขยะตกค ้างทัง้ หมดใน
ปั จจุบน
ั )

• ค่าเป้ าหมายขัน
้ ตา่ กาหนดจาก มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค ้างจากปี 2558 ตามแผนแม่บทการ

• ค่าเป้ าหมายขัน
้ ตา่ กาหนดจาก มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค ้างจากปี 2558 ของจังหวัด

• ค่าเป้ าหมายขัน
้ สูง กาหนดจากปริมาณขยะมูลฝอยตกค ้าง ปี 2560 ของจังหวัด
• ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน กาหนดจาก ค่ากลางระหว่างเป้ าหมายขัน
้ ตา่ และขัน
้ สูง

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ทีเ่ หลืออยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
• ค่าเป้ าหมายขัน
้ สูง กาหนดจาก ปริมาณขยะมูลฝอยตกค ้างในพืน
้ ทีท
่ วั่ ประเทศ
• ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน กาหนดจาก ค่ากลางระหว่างเป้ าหมายขัน
้ ตา่ และขัน
้ สูง
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รายละเอียดต ัวชวี้ ัดการจ ัดการขยะมูลฝอย
2) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้ร ับการจ ัดการอย่างถูกต้อง
คาอธิบาย
•
•
•

•

•

สัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน
้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ปริมาณขยะมูลฝอยทีไ่ ด ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยทีน
่ าไปกาจัดอย่างถูกต ้อง รวมกับ ปริมาณขยะมูลฝอยทีน
่ ากลับ มาใช ้ประโยชน์
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน
้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 คานวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ หรือของพืน
้ ที่ คูณด ้วยจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 (ใช ้ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2561) และคูณด ้วยจานวนวัน
• อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร
0.00189
ตัน/คน/วัน
• อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง
0.00115
ตัน/คน/วัน
• อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบล
0.00102
ตัน/คน/วัน
• อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา
0.00390
ตัน/คน/วัน
• อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตาบล 0.00091 ตัน/คน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยทีน
่ าไปกาจัดอย่างถูกต ้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยทีถ
่ ก
ู นาไปกาจัดด ้วยวิธก
ี ารอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
1) การกาจัดอย่างถูกต ้องตามหลักวิชาการ ได ้แก่ การฝั งกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) การฝั งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาทีม
่ รี ะบบกาจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพือ
่ ผลิต
้ เพลิง (RDF) การกาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT)
พลังงาน (WTE) การหมักทาปุ๋ ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็ นเชือ
2) การกาจัดแบบยอมรับได ้ ได ้แก่ การฝั งกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดน ้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน ้อยกว่า 10 ตัน/วัน ทีม
่ รี ะบบกาจัดอากาศเสีย
ปริมาณขยะมูลฝอยทีน
่ ากลับมาใช ้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยทีถ
่ ก
ู นากลับมาใช ้ประโยชน์ผา่ นกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ ้าป่ ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม
้ ของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รไี ซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็ นต ้น รวมทัง้ ปริมาณขยะรี
ทาปุ๋ ยหมัก น้าหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซือ
ไซเคิลทีม
่ ก
ี ารคัดแยกทีส
่ ถานทีก
่ าจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สูตรการคานวณ

ร ้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้รับการจัดการอย่างถูกต ้อง =

(ปริมาณขยะมูลฝอยทีก
่ าจัดอย่างถูกต ้อง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 +
ปริมาณขยะมูลฝอยทีน
่ ากลับมาใช ้ประโยชน์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562) x 100
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน
้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

้ ฐานของกระทรวง
ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายจ ังหว ัด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ร ้อยละ
43.62
(11.81/27.09)

ร ้อยละ
73.98
(19.57/26.45)

ร ้อยละ
78.16
(21.48/27.48)

เกณฑ์การประเมินกระทรวง
เป้าหมายขนต
ั้ า่
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง
(100)

ร้อยละ 78.16
(ผลงานปี 61)

ร้อยละ 82.34
(ผลงานปี 61 + interval 4.18)

ร้อยละ 86.52
(เป้ าหมายมาตรฐาน + Interval)

• ค่าเป้ าหมายขัน
้ ตา่ กาหนดจาก ผลการดาเนินงานปี 2561
• ค่าเป้ าหมายขัน
้ สูง กาหนดจาก ผลการดาเนินงานปี 61 บวกอัตราเติบโตที่ 4.18
• ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน กาหนดจาก เป้ าหมายมาตรฐาน บวกอัตราเติบโตที่ 4.18

เป้าหมายขนต
ั้ า
่
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง
(100)

กรมควบคุมมลพิษถ่ายทอดค่าเป้ าหมายรายจังหวัด

การกาหนดค่าเป้าหมายของจ ังหว ัด
่ ังหวัดตาม
กรมควบคุมมลพิษ ถ่ายทอดค่าเป้ าหมายจากกระทรวงลงสูจ
ศักยภาพของจังหวัดในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต ้องในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมีวธิ ก
ี ารดาเนินการ ดังนี้
1. จัดกลุม
่ ประเภทจังหวัดตามผลการดาเนินงานของจังหวัดในปี 61
่ ังหวัดตามกลุม
2. ถ่ายทอดค่าเป้ าหมายจากกระทรวงสูจ
่ ประเภทของจังหวัด
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รายละเอียดต ัวชวี้ ัดการจ ัดการขยะมูลฝอย
้ ระโยชน์
3) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีน
่ ากล ับมาใชป
คาอธิบาย
•
•

พิจารณาจาก สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีน
่ ากลับมาใช ้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดทีเ่ กิดขึน
้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน
้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอย ซึง่ คานวณจาก อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของกรมควบคุมมลพิษหรือ ของพืน
้ ที่ คูณด ้วยจานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 (โดยใช ้ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561) และคูณด ้วยจานวนวัน

•

•

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน

•

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน

•

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบล 0.00102 ตัน/คน/วัน

•

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา 0.00390 ตัน/คน/วัน

•

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตาบล 0.00091 ตัน/คน/วัน

ปริมาณขยะมูลฝอยทีน
่ ากลับมาใช ้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยถูกนากลับมาใช ้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ ้าป่ ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day
้ ของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รไี ซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือ
กิจกรรมทาปุ๋ ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซือ
สอง เป็ นต ้น รวมทัง้ ปริมาณขยะรีไซเคิลทีม
่ ก
ี ารคัดแยกทีส
่ ถานทีก
่ าจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สูตรการคานวณ
ร ้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยทีน
่ ากลับมาใช ้ประโยชน์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
= ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดทีน
่ ากลับมาใช ้ประโยชน์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 x 100
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน
้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

้ ฐานของกระทรวง
ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ข้อมูลพืน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ผลการดาเนินงาน

ร ้อยละ 20.73
(5.62/27.09)

ร ้อยละ 30.09
(7.96/26.45)

ร ้อยละ 36.47
(10.02/27.48)

ค่าเป้าหมายจ ังหว ัด
เป้าหมายขนต
ั้ า
่
(50)

ร้อยละ 36.47
(ผลปี 61)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง
(100)

กรมควบคุมมลพิษถ่ายทอดค่าเป้ าหมายรายจังหวัด

เกณฑ์การประเมินกระทรวง
เป้าหมายขนต
ั้ า
่
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง
(100)

ร้อยละ 44.34

ร้อยละ 45.83
(ผลงานปี 61 + Interval
สูงสุด 9.36)

(ผลงานปี 61+ Inteval
เฉลีย
่ 7.87)

• ค่าเป้ าหมายขัน
้ ตา่ กาหนดจาก ผลการดาเนินงานปี 2561
• ค่าเป้ าหมายขัน
้ สูง กาหนดจาก ผลการดาเนินงานปี 61 บวกอัตราเติบโตที่ 9.36
• ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน กาหนดจาก เป้ าหมายมาตรฐาน บวกอัตราเติบโตที่ 7.87

การกาหนดค่าเป้าหมายของจ ังหว ัด
่ ังหวัดตาม
กรมควบคุมมลพิษ ถ่ายทอดค่าเป้ าหมายจากกระทรวงลงสูจ
ศักยภาพของจังหวัดในการนาปริมาณขยะมูลฝอยกลับมาใช ้ประโยชน์ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวธิ ก
ี ารดาเนินการ ดังนี้
1.
2.
3.

คานวณหาศักยภาพของจังหวัดในการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต ้องและนากลับมา
ใช ้ประโยชน์
จัดกลุม
่ ประเภทจังหวัดตามศักยภาพในข ้อ 1
ถ่ายทอดค่าเป้ าหมายตามควาศักยภาพของจังหวัด
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การกาหนดต ัวชวี้ ัดองค์ประกอบที่ 3 Area Base

ทีม
่ า

ระบบฐานข อ
้ มู ล ในปั จจุ บั น มี ค วามหลากหลาย ทั ้ ง
หน่ ว ยงานที่จั ด เก็ บ (ส ่ว นกลาง/ส ่ว นภูม ภ
ิ าค) นิย ามการ

หล ักการ
การวัดความสาเร็จในการจัดทาฐานข ้อมูลของจังหวัด
ประกอบไปด ้วยฐานข ้อมูล 2 สว่ น ดังนี้

จัด เก็บ ขาดความเป็ นเอกภาพของข ้อมูล ไม่มฐ
ี านข ้อมู ล

1. ฐานข ้อมูลตัวชวี้ ด
ั การพัฒนาระดับจังหวัด

ื่ ถือได ้ หากนามาใชประกอบการตั
้
ิ ใจ
ทีถ
่ ก
ู ต ้องและเชอ
ดสน

2. ฐานข ้อมูลตัวชวี้ ด
ั ตามประเด็นยุทธศาสตร์

อาจจะสง่ ผลให ้การผลักดันการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ของจังหวัดจึงไม่อาจบรรลุได ้
หากจังหวัดมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข ้อมูลระดับ

โดยฐานข ้อมูลทัง้ สองสว่ นต ้องมีความครบถ ้วน ทันสมัย
ื่ ถือ ตรวจสอบได ้ อีกทัง้ สามารถ
และมีความน่าเชอ

จังหวัดให ้เป็ นระบบ มีความถูกต ้อง แม่นยา และทันสมัย

ื่ มโยงข ้อมูลระหว่างจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย
เชอ

ื่ มโยงข ้อมูลกับ
เป็ นเอกภาพ และสามารถเชอ

(อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาระบบ)

กระทรวงมหาดไทยได ้ จะเป็ นกลไกสาคัญทีผ
่ ลักดันให ้การ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดบรรลุตามเป้ าหมาย
้
ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีข ้อมูลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ เพือ
่ ใชในการ
ิ ใจ การบริหาร
ตัดสน
การวางแผนพัฒนา และการแก ้ไขปั ญหาในเรือ
่ งต่าง ๆ

ได ้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
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การกาหนดต ัวชวี้ ัดองค์ประกอบที่ 3 Area Base (ต่อ)
ตัวชวี้ ัด : ร ้อยละความสาเร็จการจัดทาฐานข ้อมูลจังหวัด
ตัวชีว้ ด
ั ร ้อยละความสาเร็จจากการจัดทาฐานข ้อมูลจังหวัด จะประเมินความสาเร็จจากการจัดทาฐานข ้อมูล 2 ฐาน ดังนี้
1. ฐานข ้อมูลตัวชีว้ ด
ั การพัฒนาระดับจังหวัด
2. ฐานข ้อมูลตัวชีว้ ด
ั ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

ิ ใจ
ฐานข้อมูลจ ังหว ัดเพือ
่ ประกอบการต ัดสน
68 ฐานข้อมูล (27 ต ัวชว้ี ัด)
1

ฐานข้อมูลต ัวชวี้ ัด
การพ ัฒนาระด ับจ ังหว ัด

• เพือ
่ ให ้จังหวัดสามารถติดตามสถานการณ์การพัฒนา
ภายในจังหวัด

การพ ัฒนาจ ังหว ัดใน 4 มิต ิ
24 ต ัวชวี้ ัด
(56 ฐานข้อมูล)

ฐานข ้อมูลทีต
่ ้องจัดเก็บ
เช่น รายได ้ครัวเรือนเฉลีย
่ เป็ นต ้น

2

ฐานข้อมูลชวี้ ัดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จ ังหว ัด

้ บสนุนการดาเนินงานให ้บรรลุเป้ าหมาย
• เพือ
่ ใชสนั
ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

แนวทางการเลือก :
1.นโยบายสาคัญของรัฐบาล
2.แผนฯ 12
3.ยุทธศาสตร์สาคัญของจังหวัด

จานวน 3 ต ัวชีว้ ัด ได้แก่
1. รายได้จากการท่องเทีย
่ ว
(8 ฐานข้อมูล)
2. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
(2 ฐานข้อมูล)
3. อ ัตราผูเ้ สียชีวต
ิ จากอุบ ัติเหตุฯ
(2 ฐานข้อมูล)

ฐานข ้อมูลทีต
่ ้องจัดเก็บ
เช่น จานวนนักท่องเทีย
่ ว
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เป็ นต ้น
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ต ัวชวี้ ัด : ร้อยละความสาเร็จการจ ัดทาฐานข้อมูลจ ังหว ัด
1. ฐานข้อมูลต ัวชวี้ ัดการพ ัฒนาระด ับจ ังหว ัด
•

ตัวชีว้ ัดการพัฒนาระดับจังหวัดเป็ นตัวชีว้ ัดทีส
่ านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทา เป็ นการวิเตราะห์สะท ้อนผลการขับเคลือ
่ นการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
่ จังหวัด รวมทัง้ เป็ นข ้อมูลเพือ
่ ให ้กับจังหวัดสามารถนาไปประกอบการวิเคราะห์เพือ
่ ใช ้การวางแผนการพัฒนาจังหวัด
ในอนาคตได ้ ประกอบด ้วย 4 มิต ิ ได ้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive Growth) การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิม
่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคานึงถึงการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม (Green Growth)
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency) จานวน 24 ตัวชวี้ ด
ั
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบมีสว่ นร่วม
(Inclusive Growth)

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งข ัน
(Growth & Competitiveness)

การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคานึงถึง
การอนุร ักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(Green Growth)

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของภาคร ัฐ
(Government Efficiency)

1. ร ้อยละของประชากรทีอ
่ ยูใ่ ต ้เส ้น
ความยากจน

7. อัตราการเปลีย
่ นแปลงของรายได ้
เฉลีย
่ ของครัวเรือนในจังหวัด (%)

13. อัตราการเปลีย
่ นแปลงของพืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้
ในจังหวัด (%)

19. ร ้อยละของครัวเรือนทีเ่ ข ้าถึงน้ าประปา
(%)

2. สัมประสิทธิก
์ ารกระจายรายได ้
(GiNi Coefficient)

8. อัตราการเปลีย
่ นแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%)

14. สัดส่วนปริมาณขยะทีก
่ าจัดถูกต ้อง
ต่อปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน
้ (%)

20. ร ้อยละของประชากรทีเ่ ข ้าถึงอินเตอร์เน็ ต
(%)

3. ร ้อยละของครัวเรือนทีม
่ บ
ี ้านและ
ทีด
่ น
ิ เป็ นของตนเอง (%)

9. อัตราการว่างงาน (%)

15. สัดส่วนเฉลีย
่ การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน)

21. สัดส่วนประชากรต่อจานวนแพทย์
(คน/แพทย์)

4. ร ้อยละผู ้อยูใ่ นระบบประกันสังคม
ต่อกาลังแรงงาน (%)

10. อัตราส่วนหนีเ้ ฉลีย
่ ต่อรายได ้เฉลีย
่
ของครัวเรือน (เท่า)

16. สัดส่วนปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์ชัว่ โมง/คน)

22. ร ้อยละภาษี ทท
ี่ ้องถิน
่ จัดเก็บได ้ต่อรายได ้
รวมทีไ่ ม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%)

5. จานวนปี การศึกษาเฉลีย
่
ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี )

11. อัตราส่วนการออมเฉลีย
่ ต่อรายได ้
เฉลีย
่ ของครัวเรือน (%)

17. สัดส่วนปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าในภาค
ทีไ่ ม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ล ้านบาท)

23. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด (%)

6. อัตราการเข ้าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
อาชีวศึกษา (%)

12. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)

้ เพลิง
18. สัดส่วนปริมาณการใช ้น้ ามันเชือ
ในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล ้านบาท)

24. สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน
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ต ัวชวี้ ัด : ร้อยละความสาเร็จการจ ัดทาฐานข้อมูลจ ังหว ัด (ต่อ)
รายละเอียดชุดข ้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ในมิตก
ิ ารเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive Growth) ประกอบด ้วย
ชุดข ้อมูลและฐานข ้อมูลทีต
่ ้องจัดเก็บ ดังนี้
ต ัวชีว้ ัด
1. ร ้อยละของประชากร
ทีอ
่ ยูใ่ ต ้เส ้นความยากจน

ฐานข้อมูลของสภาพ ัฒน์ฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

้ เฉลีย
ค่าใช ้จ่ายทัง้ สิน
่ ต่อเดือนของครัวเรือน
ค่าใช ้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉลีย
่ ต่อเดือนของ
ครัวเรือน
ค่าใช ้จ่ายอาหารเครือ
่ งดืม
่ และยาสูบ เฉลีย
่ ต่อ
เดือนของครัวเรือน
้ เฉลีย
ค่าใช ้จ่ายทัง้ สิน
่ ต่อเดือนต่อคน
ค่าใช ้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉลีย
่ ต่อเดือนต่อคน
ค่าใช ้จ่ายอาหารเครือ
่ งดืม
่ และยาสูบ เฉลีย
่ ต่อ
เดือนต่อคน
จานวนประชากรรวมในจังหวัด

2.

พืน
้ ทีร่ ะหว่างเส ้น Lorenz Curve กับเส ้น
การกระจายรายได ้สมบูรณ์
พืน
้ ทีใ่ ต ้เส ้นทแยงมุมทัง้ หมด

3. ร ้อยละของครัวเรือนทีม
่ บ
ี ้าน
และทีด
่ น
ิ เป็ นของตนเอง (%)

1.
2.

จานวนครัวเรือนทีม
่ บ
ี ้านและทีด
่ น
ิ เป็ นของตนเอง
จานวนครัวเรือนทัง้ หมดในจังหวัด

4. ร ้อยละผู ้อยูใ่ นระบบ
ประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน
(%)

1.
2.
3.

้ ปี
จานวนแรงงานตามมาตรา 33 ณ สิน
้ ปี
จานวนแรงงานตามมาตรา 39 ณ สิน
้ ปี
จานวนแรงงานตามมาตรา 40 ณ สิน

4.

กาลังแรงงานรวม

1.

จานวนปี ทไี่ ด ้รับการศึกษาทัง้ หมดของประชากร
อายุ 15 – 59 ปี

2.

จานวนประชากรอายุ 15 – 59 ปี

1.
2.

3.

2. สัมประสิทธิก
์ ารกระจายรายได ้
(Gini Coefficient)

5. จานวนปี การศึกษาเฉลีย
่
ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี

6. อัตราการเข ้าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
อาชีวศึกษา (%)

* ฐานข ้อมูลซ้า

1.

ฐานข้อมูลของ ก. มหาดไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ประเมินผล

รอบการรายงานผล

หมายเหตุ

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

รายปี

เก็บตัวเลขจาก สศช.

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

สานักงานประกันสังคม

ข ้อ 1 – 3

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล
เป็ นรายเดือน*

จานวนประชากรแยกเพศ รายตาบล/อบต.
อาเภอ กิง่ อาเภอ และจานวนครัวเรือน (ปค.)

จานวนหมูบ
่ ้าน ตาบล อาเภอ เทศบาล
อบต. ในแต่ละอาเภอ (ปค.)
การประกันสังคมและการให ้บริการ
(ประกันสังคม)

ข ้อมูลรายเดือน
สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

ข ้อที่ 4 สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

รายปี

เก็บตัวเลขจาก
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล*

รายปี

เก็บตัวเลขจาก
กระทรวงศึกษาธิการ

จานวนประชากรแยกรายกลุม
่ อายุ ( < 1 ปี ,
1-2 ปี 3-5 ปี , 6-11 ปี , 12-14 ปี , 15-17 ปี ,
18-49 ปี , 50-59 ปี , 60 ปี เต็มขึน
้ ไป ราย
หมูบ
่ ้าน/ตาบล/อาเภอ) (กชช2ค) (ปค)

กรมการปกครอง

จานวนผู ้เข ้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวนผู ้เข ้าเรียนระดับอาชีวศึกษา

1.จานวนนักเรียนม.ปลายในทุกสังกัด
2.จานวนผู ้เข ้ารับการศึกษานอกระบบ ร.ร.
ทีม
่ อ
ี ายุ 15-24 ปี อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
กศน.

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ

จานวนประชากรอายุ 15 – 17 ปี *

3. จานวนประชากรแยกรายกลุม
่ อายุ (ปค)

กรมการปกครอง

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล*
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ต ัวชวี้ ัด : ร้อยละความสาเร็จการจ ัดทาฐานข้อมูลจ ังหว ัด (ต่อ)
รายละเอียดชุดข ้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ในมิตก
ิ ารเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งข ัน
(Growth & Competitiveness) ประกอบด ้วย ชุดข ้อมูลและฐานข ้อมูลทีต
่ ้องจัดเก็บ ดังนี้
ต ัวชีว้ ัด

ฐานข้อมูลของสภาพ ัฒน์ฯ

ฐานข้อมูล
ก. มหาดไทย
รายได ้เฉลีย
่ ต่อครัวเรือน
ต่อเดือน (พช.)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ประเมินผล
สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

รอบการรายงานผล

หมายเหตุ

สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

7. อัตราการเปลีย
่ นแปลงของ
รายได ้เฉลีย
่ ของครัวเรือนใน
จังหวัด (%)

1. รายได ้ครัวเรือนเฉลีย
่ ปี ปัจจุบัน
2. รายได ้เฉลีย
่ ครัวเรือนปี กอ
่ นหน ้า*

8. อัตราการเปลีย
่ นแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(%)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี ปัจจุบัน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี กอ
่ นหน ้า*

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด
จาแนกเป็ นรายสาขาข ้อมูล
10 ปี ย ้อนหลัง ณ ราคา
ปั จจุบันและราคาคงที่
(สนง.คลังจังหวัด)

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก สศช.

9. อัตราการว่างงาน (%)

1. จานวนผู ้ว่างงานในจังหวัด
2. กาลังแรงงานรวมในจังหวัด *

จานวนคนว่างงาน
กาลังแรงงาน(ผู ้มีงานทา,
ผู ้ว่างงาน,ผู ้รอฤดูกาล)
(สสช.)

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

10. อัตราส่วนหนีเ้ ฉลีย
่ ต่อ
รายได ้เฉลีย
่ ของครัวเรือน
(เท่า)

1. หนีเ้ ฉลีย
่ ของครัวเรือน

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

11. อัตราส่วนการออมเฉลีย
่ ต่อ
รายได ้เฉลีย
่ ของครัวเรือน
(%)

1. การออมเฉลีย
่ ของครัวเรือน

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

12. ผลิตภาพแรงงาน
(บาท/คน)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณ
ลูกโซ่

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

สารวจรายปี

เก็บตัวเลขจาก สศช.

2. รายได ้เฉลีย
่ ต่อเดือนของครัวเรือน*

2. รายได ้เฉลีย
่ ของครัวเรือน*

2. จานวนผู ้มีงานทาเฉลีย
่ 4 ไตรมาส

* ฐานข ้อมูลซ้า

รายได ้เฉลีย
่ ต่อครัวเรือน
ต่อเดือน (พช.)

รายได ้เฉลีย
่ ต่อครัวเรือน
ต่อเดือน (พช.)*

จานวนคนมีงานทา
แยกแรงงานภาคเกษตร /
นอกภาคเกษตร (สสช.)

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูลเป็ น
รายเดือน*
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ต ัวชวี้ ัด : ร้อยละความสาเร็จการจ ัดทาฐานข้อมูลจ ังหว ัด (ต่อ)
รายละเอียดชุดข ้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ในมิตก
ิ ารเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคานึงถึงการอนุร ักษ์ธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล้อม(Green Growth) ประกอบด ้วย ชุดข ้อมูลและฐานข ้อมูลทีต
่ ้องจัดเก็บ ดังนี้
ต ัวชีว้ ัด

ฐานข้อมูลของสภาพ ัฒน์ฯ

13. อัตราการเปลีย
่ นแปลงของพืน
้ ที่ 1. พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้ของจังหวัดปี ปัจจุบัน
ป่ าไม ้ในจังหวัด
2. พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้ของจังหวัดปี กอ
่ นหน ้า*

ฐานข้อมูลของ ก. มหาดไทย
พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้แบ่งตามประเภท
(ทสจ.)*

1. ปริมาณขยะมูลฝอยทีก
่ าจัดอย่างถูกต ้องตาม
14. สัดส่วนปริมาณขยะทีก
่ าจัด
ถูกต ้องต่อปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน
้
หลักวิชาการ
(%)
2. ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน
้ ภายในจังหวัด
15. สัดส่วนเฉลีย
่ การปล่อยก๊าซเรือน 1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อ
คน)
2. จานวนประชากรของจังหวัด*

16. สัดส่วนปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าภาค 1. ปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าภาคครัวเรือน
ครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์ชัว่ โมง/คน)
2. จานวนประชากรของจังหวัด*

17. สัดส่วนปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าใน
ภาคทีไ่ ม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ล ้านบาท)

18. สัดส่วนปริมาณการใช ้น ้ามัน
้ เพลิงในภาคอุตสาหกรรม
เชือ
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม

* ฐานข ้อมูลซ้า

จานวนประชากรแยกเพศ ราย
ตาบล/อบต. อาเภอ กิง่ อาเภอ
และจานวนครัวเรือน (ปค.)*

้ เพลิงในภาคอุตสาหกรรม
1. ปริมาณการใช ้เชือ
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี
ภาคอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมลพิษ

รายเดือน

จังหวัดจัดเก็บ
ข ้อมูล*

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายปี

เก็บตัวเลขจาก
สศช.

กรมการปกครอง

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค/
การไฟฟ้ านครหลวง
จานวนประชากรแยกเพศ ราย
ตาบล/อบต. อาเภอ กิง่ อาเภอ
และจานวนครัวเรือน (ปค.)*

1. ปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าในภาคทีไ่ ม่ใช่ครัวเรือน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี *

กรมป่ าไม ้

รอบการรายงาน
ผล
รายปี

แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล

จังหวัดจัดเก็บ
ข ้อมูล*

จังหวัดจัดเก็บ
ข ้อมูล*
รายเดือน

จังหวัดจัดเก็บ
ข ้อมูล

รายเดือน

จังหวัดจัดเก็บ
ข ้อมูล

กรมการปกครอง

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค/
การไฟฟ้ านครหลวง
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด
จาแนกเป็ นรายสาขาข ้อมูล
10 ปี ย ้อนหลัง ณ ราคา
ปั จจุบันและราคาคงที่
(สนง.คลังจังหวัด)

หมายเหตุ

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เก็บตัวเลขจาก
สศช.*

รายเดือน

เก็บตัวเลขจาก
กรมธุรกิจพลังาน
เก็บตัวเลขจาก
สศช.
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ต ัวชวี้ ัด : ร้อยละความสาเร็จการจ ัดทาฐานข้อมูลจ ังหว ัด (ต่อ)
ิ ธิภาพการดาเนินงานของภาคร ัฐ(Government Efficiency)
รายละเอียดชุดข ้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ในมิตป
ิ ระสท
ประกอบด ้วย ชุดข ้อมูลและฐานข ้อมูลทีต
่ ้องจัดเก็บ ดังนี้
ต ัวชีว้ ัด

ฐานข้อมูลของสภาพ ัฒน์ฯ

ฐานข้อมูลของ ก. มหาดไทย

19. ร ้อยละของครัวเรือนทีเ่ ข ้าถึง
1. จานวนครัวเรือนทีม
่ น
ี ้าประปาใช ้
น้าประปา (%)
2. จานวนครัวเรือนทัง้ หมดในจังหวัด*
20. ร ้อยละของประชากรที่
เข ้าถึงอินเตอร์เน็ต

การประปาส่วนภูมภ
ิ าค/
การประปานครหลวง
จานวนประชากรแยกเพศ รายตาบล/
อบต. อาเภอ กิง่ อาเภอ และจานวน
ครัวเรือน (ปค.)*

จานวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล
เภสัช และเจ ้าหน ้าทีอ
่ น
ื่ ๆ (สธจ.)

รายเดือน

กรมการปกครอง

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

1. จานวนประชากรทีส
่ ามารถเข ้าถึง
อินเตอร์เน็ต
2. จานวนประชากรอายุ 6 ปี ขน
ึ้ ไป*

21. สัดส่วนประชากรต่อจานวน 1 จานวนแพทย์ในจังหวัด
แพทย์ (คน/แพทย์)

แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล รอบการรายงานผล

กระทรวงสาธารณสุข

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

รายปี

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล*

23. ความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัด (%)

1. งบประมาณรายจ่ายทีเ่ บิกจ่าย

24. สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อ
ประชากรแสนคน

1. จานวนองค์กรชุมชนสะสมของปี

2. ภาษีจัดสรร

2. งบประมาณตามแผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี
ทีไ่ ด ้รับจัดสรร

รายรับและรายจ่ายของ อบต. เทศบาล
อบจ.
(สานักงานท ้องถิน
่ จังหวัด)
ยอดเงินเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลัง
จังหวัดจาแนกตามหน่วยงาน
(สานักงานคลังจังหวัด)

2. จานวนประชากรของปี *

* ฐานข ้อมูลซ้า

เก็บตัวเลขจาก ส.สถิต ิ

จานวนประชากรแยกเพศ รายตาบล/
อบต. อาเภอ กิง่ อาเภอ และจานวน
ครัวเรือน (ปค.)*

2. จานวนประชากรในจังหวัด *

1. ภาษีทท
ี่ ้องถิน
่ จัดเก็บเอง

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล
เก็บตัวเลขจาก
ส.สถิต*ิ

สารวจรายปี

กรมการปกครอง

22. ร ้อยละภาษีทท
ี่ ้องถิน
่
จัดเก็บได ้ต่อรายได ้รวม
ทีไ่ ม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%)

หมายเหตุ

ฐานข ้อมูลทีจ่ ังหวัดจัดเก็บเอง
ฐานข ้อมูลทีจ่ ังหวัดจัดเก็บเองเพิม
่ เติม

กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่

รายไตรมาส

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล*

กรมบัญชีกลาง

รายไตรมาส

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล*

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กรมการปกครอง

รายปี

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล

จานวนประชากรแยกเพศ รายตาบล/
อบต. อาเภอ กิง่ อาเภอ และจานวน
ครัวเรือน (ปค)*

16

ต ัวชวี้ ัด : ร้อยละความสาเร็จการจ ัดทาฐานข้อมูลจ ังหว ัด (ต่อ)
2. ฐานข้อมูลต ัวชวี้ ัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

สานักงาน ก.พ.ร. ได ้พิจารณารายการตัวชีว้ ัดทีส
่ อดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด แล ้วจึงกาหนดชุดข ้อมูลสาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด ทีม
่ ค
ี วามสอดคล ้องกับนโยบายสาคัญของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ โดยกาหนดวัด 76 จังหวัด ดังนี้
ต ัวชีว้ ัด

ฐานข้อมูลทีต
่ อ
้ งจ ัดเก็บ

ฐานข้อมูลของ ก.มหาดไทย แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล รอบการรายงานผล

1. จานวนนักท่องเทีย
่ วชาวไทย
(ค ้างคืน)
2. จานวนนักทัศนาจรชาวไทย
(ไม่ค ้างคืน)
3. จานวนนักท่องเทีย
่ วต่างชาติ
4. จานวนวันพักเฉลีย
่ ของนักท่องเทีย
่ ว
ต่างชาติ
5. ค่าใช ้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเทีย
่ ว
ต่างชาติ
6. จานวนวันพักเฉลีย
่ ของนักท่องเทีย
่ วชาว
ไทย
7. ค่าใช ้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเทีย
่ ว
ชาวไทย
8. ค่าใช ้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักทัศนาจร
ชาวไทย (ไม่ค ้างคืน)

• จานวนนักท่องเทีย
่ วทีเ่ ข ้า
พักในจังหวัดรายเดือน
• จานวนนักท่องเทีย
่ วที่
เดินทางมายังจังหวัด
• ระยะเวลาพานักเฉลีย
่ ของ
นักท่องเทีย
่ วระหว่าง
ประเทศ
• ค่าใช ้จ่ายต่อคนต่อวันของ
นักท่องเทีย
่ ว

2. มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรทีส
่ าคัญ
ของจังหวัด

1. ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทีผ
่ ลิตได ้
2. ราคาต่อหน่วยของผลผลิต

3. อัตราผู ้เสียชีวต
ิ จาก
อุบัตเิ หตุทางถนนต่อ
ประชากรแสนคน

1. จานวนผู ้เสียชีวต
ิ จากอุบัตเิ หตุทางถนน

การกสิกรรม มูลค่าพืช
เศรษฐกิจทีส
่ าคัญ สถิตก
ิ าร
เพาะปลูก พืน
้ ทีเ่ พาะปลูก
ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลีย
่
(สนง.เกษตรจังหวัด)

* ฐานข ้อมูลซ้า

รวมจานวนทัง้ หมด 68 ฐานข ้อมูล
ฐานข ้อมูลซ้า 16 ฐานข ้อมูล
ฐานข ้อมูลทีต
่ ้องจัดเก็บ 52 ฐานข ้อมูล

1. รายได ้จากการ
ท่องเทีย
่ ว

หมายเหตุ

กระทรวงการท่องเทีย
่ ว
และกีฬา

รายไตรมาส

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล*

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายปี

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล*

รายปี

จังหวัดจัดเก็บข ้อมูล*

(สนง.ท่องเทีย
่ วฯจังหวัด)

กระทรวงสาธารณสุข

2. จานวนประชากรกลางปี *

สนง.สาธารณสุขจังหว ้ด*

ฐานข ้อมูลทีต
่ ้องจัดเก็บ 52 ฐานข ้อมูล
▪ จัดเก็บข ้อมูลจากเจ ้าภาพ 25 ฐานข ้อมูล
▪ จัดเก็บข ้อมูลเอง 27 ฐานข ้อมูล (จังหวัดเก็บอยูแ
่ ล ้ว 23 ฐานข ้อมูล)
จัดเก็บเพิม
่ เติม 4 ฐานข ้อมูล
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สรุปรายละเอียดฐานข้อมูลทีจ
่ ังหว ัดจ ัดเก็บเอง
ฐานข้อมูล
้ ปี
1.จานวนแรงงานตามมาตรา 33 ณ สิน
้ ปี
2.จานวนแรงงานตามมาตรา 39 ณ สิน
้ ปี
3.จานวนแรงงานตามมาตรา 40 ณ สิน
4.จานวนประชากรอายุ 15-59 ปี
5.จานวนผู ้มีงานทาเฉลีย
่ 4 ไตรมาส

6.พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้ของจังหวัดปี ปัจจุบัน
7.พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้ของจังหวัดปี กอ
่ นหน ้า*

รอบการรายงานผล

ช่วงระยะเวลาการจ ัดเก็บข้อมูล

แหล่งอ้างอิงข้อมูลประเมินผล

รายเดือน

ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562

สานักงานประกันสังคม

รายปี

ข ้อมูลประชากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข ้อมูล
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561

กรมการปกครอง

รายปี

สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

รายปี

ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561

8. ปริมาณขยะมูลฝอยทีก
่ าจัดอย่างถูกต ้องตามหลักวิชาการ
9. ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน
้ ภายในจังหวัด

รายเดือน

ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562

กรมควบคุมมลพิษ

10. ปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าภาคครัวเรือน

รายเดือน

ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562

การไฟฟ้ านครหลวง/การไฟฟ้ าภูมภ
ิ าค

11. ปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าในภาคทีไ่ ม่ใช่ครัวเรือน

รายเดือน

การไฟฟ้ านครหลวง/การไฟฟ้ าภูมภ
ิ าค

12. จานวนครัวเรือนทีม
่ น
ี ้ าประปาใช ้

รายเดือน

ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562
ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562
ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562
ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562
ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562
ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562

รายปี

ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายไตรมาส

ช่วงระยะเวลาจัดเก็บข ้อมูล
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13. จานวนแพทย์ในจังหวัด
14. ภาษี ทท
ี่ ้องถิน
่ จัดเก็บเอง
15. ภาษี จัดสรร
16. จานวนองค์กรชุมชนสะสมของปี
17. จานวนนักท่องเทีย
่ วชาวไทย (ค ้างคืน)
18. จานวนนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค ้างคืน)
19. จานวนนักท่องเทีย
่ วต่างชาติ
20. จานวนวันพักเฉลีย
่ ของนักท่องเทีย
่ วต่างชาติ
21. ค่าใช ้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเทีย
่ วต่างชาติ
22. จานวนวันพักเฉลีย
่ ของนักท่องเทีย
่ วชาวไทย
23. ค่าใช ้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักท่องเทีย
่ วชาวไทย
24. ค่าใช ้จ่ายต่อหัวต่อวันของนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค ้างคืน)
25. ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทีผ
่ ลิตได ้
26. ราคาต่อหน่วยของผลผลิต
27. จานวนผู ้เสียชีวต
ิ จากอุบัตเิ หตุทางถนน

ตัวชีว้ ัดทีจ
่ ังหวัดต ้องจัดเก็บเพิม
่ เติม

รายปี
รายเดือน/รายปี
รายปี
รายเดือน

กรมป่ าไม ้

การประปาส่วนภูมภ
ิ าค/การประปา
นครหลวง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ ว
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ต ัวชวี้ ัด : ร้อยละความสาเร็จการจ ัดทาฐานข้อมูลจ ังหว ัด (ต่อ)
แนวทางการตรวจประเมิน
✓ ความครบถ ้วนของข ้อมูล

✓ ความทันสมัย

ื่ ถือของข ้อมูล
✓ ความน่าเชอ

(จัดเก็บข ้อมูลตามวันเวลาทีก
่ าหนด)

(สามารถตรวจสอบจากหน่วยงานกลางได ้)

ื่ ถือของข ้อมูล (เชงิ คุณภาพ)
พิจารณาจากผลคะแนนสองสว่ นได ้แก่ ความครบถ ้วนของข ้อมูล (เชงิ ปริมาณ) และความน่าเชอ
• การประเมินความครบถ ้วนของข ้อมูล (เชงิ ปริมาณ) จะประเมินจากการจัดทาฐานข ้อมูลครบตามจานวนฐานข้อมูลทีก
่ าหนด
ื่ ถือของข ้อมูล (เชงิ คุณภาพ) จะประเมินจากจานวนชุดข้อมูลทีถ
• การประเมินความน่าเชอ
่ ก
ู ต้อง เป็ นปั จจุบันและสามารถตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานสว่ นกลาง

เกณฑ์การประเมิน
• การประเมินความครบถ ้วนของข ้อมูล ต ้องมีความครบถ ้วน ถูกต ้อง เป็ นปั จจุบันและสามารถตรวจสอบได ้ โดยมีเกณฑ์การให ้คะแนน ดังนี้
เป้าหมายขนต
ั้ า่
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง
(100)

ชุดข ้อมูลครบถ ้วนและถูกต ้อง
ร ้อยละ 80
(21 ชุดข ้อมูล)

ชุดข ้อมูลครบถ ้วนและถูกต ้อง
ร ้อยละ 90
(24 ชุดข ้อมูล)

ชุดข ้อมูลครบถ ้วนและถูกต ้อง
ร ้อยละ 100
(27 ชุดข ้อมูล)
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การกาหนดต ัวชวี้ ัดองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
จ ังหว ัด

่
เสนอนว ัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เชน
1. นว ัตกรรมเชงิ นโยบาย (Policy Innovation) เป็ นการคิดริเริม
่ นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให ้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
่ มโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให ้เป็ นย่านนวัตกรรมเพือ
รวมทัง้ ให ้มีความเชือ
่ ผู ้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็ นต ้น
2. นว ัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็ นนวัตกรรมทีน
่ ามาใช ้ พัฒนาและสร ้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือ
สร ้างบริการใหม่ เพือ
่ ยกระดับประสิทธิภาพการให ้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลือ
่ นที่ การจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลออนไลน์ การปรับปรุง
่ มต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง เป็ นต ้น
ระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันทีใ่ ห ้บริการประชาชนเพือ
่ เชือ
3. นว ัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็ นการสร ้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่
(New Process) รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร ้าง
หน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซงึ่ ส่งผลต่อการปรับโครงสร ้างความสัมพันธ์ระหว่างผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียฝ่ ายต่างๆ เช่น PMQA
(4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็ นต ้น

1. การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนว ัตกรรม
ต้องเป็นข้อเสนอทีม
่ ล
ี ักษณะเป็นนว ัตกรรม

ความหมายของนวัตกรรม
หมายถึง แนวคิด วิธ ี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และการให ้บริการ
อันเป็ นผลมาจากการสร ้าง พัฒนา เพิม
่ พูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช ้องค์ความรู ้ และแนวปฏิบต
ั ิ
ต่างๆ ซึง่ จะส่งผลให ้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบต
ั งิ าน
ของหน่วยงาน(ทีม
่ า: ศูนย์นวัตกรรมเพือ
่ การพัฒนาระบบราชการไทย สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สืบค ้นจาก
http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=1&mn=3)

ต้องเป็นเรือ
่ งทีส
่ ว่ นราชการย ังไม่เคยเสนอขอร ับการประเมินมาก่อน

ต้องเป็นนว ัตกรรมทีด
่ าเนินการได้แล้วเสร็ จในรอบการประเมินนน
ั้

2. คุณภาพของนว ัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ลักษณะของนวัตกรรม
เป็ นข ้อเสนอการพัฒนาขีด ความสามารถของหน่ ว ยงานในด ้านต่า งๆ เช่น
การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เทคโนโลยี ฐานข ้อมูล กฎหมาย
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

•
•
•
•
•

หลักการ เหตุผล ความจาเป็ น (4 คะแนน)
วัตถุประสงค์ (4 คะแนน)
การดาเนินการ (4 คะแนน)
ผลลัพธ์ทค
ี่ าดหวัง (4 คะแนน)
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน
้ จริงอย่างเป็ นรูปธรรม (4 คะแนน)

้ หา (20 คะแนน)
ความครบถ้วนของเนือ

•
•

คุณภาพ (80 คะแนน)

•
•
•

การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน ้อยหนึง่ ด ้าน (10 คะแนน)
่ มโยงระหว่างสิง่ ทีเ่ ป็ นประเด็นปั ญหา และความต ้องการทีจ
มีความเชือ
่ ะปรับปรุง
เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาทีส
่ อดรับต่อความต ้องการของกลุม
่ เป้ าหมาย (20 คะแนน)
แสดงให ้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน (20 คะแนน)
มีผลลัพธ์ทแ
ี่ สดงถึงประโยชน์ได ้อย่างชัดเจน (20 คะแนน)
ั เจน (10 คะแนน)
มีข ้อมูลอ ้างอิงทีช
่ ด
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การกาหนดต ัวชวี้ ัดองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base (ต่อ)
ต ัวอย่าง

่ งล่าง
หุน
่ ยนต์ผต
ู ้ รวจการ (Robot lnspector) ปฏิบ ัติการตรวจสภาพรถชว

1.หล ักการ เหตุผล ความจาเป็น
สานักงานขนส่งจังหวัดลาพูน เป็ นหน่วยงานมีหน ้าทีใ่ นการควบคุม
ก ากั บ ดูแ ลการขนส่ง ทางถนนในพื้น ที่รั บ ผิด ชอบให ้มีป ระสิท ธิภ าพ
ความสาคัญด ้านยุทธศาสตร์พฒ
ั นา และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช ้
รถใช ้ถนน และลดผลกระทบต่อ สิง่ แวดล ้อมโดยการพัฒ นาระบบการ
ตรวจสอบรถบนท ้องถนน ด ว้ ยการน าอุป กรณ์ ก ล ้องถ่า ยภาพระบบ
อินฟาเรดมาดัดแปลง เพือ
่ ใช ้ในการตรวจสอบค ้นหาอุปกรณ์สว่ นควบใต ้
ท ้องรถนอกสถานที่ท าการของหน่ ว ยงาน เช่น บริเ วณสถานี ข นส่ ง
ผู ้โดยสารและหรือจุดตรวจบนถนนสายหลัก หรือสายรอง การถ่ายภาพ
ในที่ม ืด การบั น ทึก ภาพ การค น
้ หาอุป กรณ์ ส ่ว นควบ วั ต ถุเ ก็ บ ซ่อ น
สิง่ ของต ้องห ้ามส่ง ผ่านมายั ง จอแสดงภาพบนแท็บ เล็ต พีซ ี โดยสร ้าง
หุ่นยนต์ท ส
ี่ ามารถเดินหรือ เคลือ
่ นไหวไปตามสภาพพืน
้ ผิวช่อ งจอดรถ
หากพบว่าอุปกรณ์สว่ นควบของรถนัน
้ มีการดัดแปลงหรือชารุด หรือวัตถุ
เก็บซ่อน หรือสิง่ ของต ้องห ้าม สามารถแสดงภาพให ้ปรากฏ เพือ
่ สะดวก
ในการค ้นหา เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และเป็ นธรรม
้ ระโยชน์ ใ นการ
สามารถตรวจสอบช่ ว งล่ า งของรถได ท
้ ุ ก คั น ใช ป
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการตรวจการและยังสามารถช่วยลดข ้อขัดแย ้งกับผู ้ใช ้รถ
ได ้อีกด ้วย

2. ว ัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการปฏิบต
ั งิ านด ้านตรวจการในการตรวจสอบรถบริเวณ
สถานีขนส่งผู ้โดยสารและหรือบนถนนสายหลักหรือสายรอง
2. เพือ
่ ความสะดวกในการตรวจค ้นหาโดยเฉพาะกรณีทเี่ ป็ นรถโดยสาร
ทีม
่ ก
ั จะมีตวั ถังยืน
่ ลงมา ซึง่ ปกติจะต ้องดาเนินการภายในพืน
้ ทีบ
่ อ
่
ตรวจสภาพรถ และกรณีตรวจค ้นหาใต ้ท ้องรถขณะทีเ่ ครือ
่ งยนต์ยัง
ติดหรือดับ จะมีความร ้อนจากเครือ
่ งยนต์แผ่ลงมาทัง้ ควันและความ
ร ้อน ซึง่ จะมีพษ
ิ ต่อสภาพร่างกาย
3. เพือ
่ ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็ นธรรมในการตรวจสอบรถ
ทีพ
่ บปั ญหาข ้อบกพร่องในอุปกรณ์สว่ นควบต่างๆ ของรถ สามารถ
ลดข ้อขัดแย ้งกับผู ้ใช ้รถได ้
3. การดาเนินการ
นานวัตกรรมหุ่นยนต์ผู ้ตรวจการ ปฏิบัตก
ิ ารตรวจสภาพรถช่วงล่า ง
ในการออกปฏิบัต งิ านตรวจการตามท ้องถนนร่วมกับ การตรวจสอบรถ
ตามสถานี ข นส่ง ผู ้โดยสาร เพื่อ สร ้างจิต ส านึก ในด ้านความปลอดภั ย
ให ก
้ ั บ ผู ป
้ ระกอบการขนส่ ง พนั ก งานขั บ รถ และสร า้ งความมั่ น ใจ
ในการใช ้รถโดยสารให ้กั บ ผู ้ใช ้บริก ารรถโดยสารสาธารณะ รวมถึง
่ ายตาประชาชนทีไ่ ด ้พบเห็นอีกทางหนึง่
การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสูส

หล ักเกณฑ์การประเมิน

4. ผลล ัพธ์ทค
ี่ าดหว ัง
1. ผู ้ตรวจการสามารถตรวจหาความผิดปกติของช่วงล่างรถได ้อย่างรวดเร็ว
้ จงข ้อบกพร่องของช่วงล่างรถมีความชัดเจนเข ้าใจง่าย ลดความ
2. การชีแ
ขัดแย ้งอันเกิดจากความไม่เข ้าใจของผู ้ประกอบการ และเจ ้าของรถได ้
เป็ นอย่างมาก
3. เป็ นการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช ้รถใช ้ถนนทีม
่ เี ครือ
่ งมือ
ทางเลือกในการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบเบือ
้ งต ้นนอกสถานทีท
่ าการเพิม
่ ขึน
้
จากช่องทางการทางานปกติภายในสานักงาน สร ้างความสะดวกให ้กับ
ผู ้ใช ้รถทีไ่ ม่มเี วลาเข ้าไปดาเนินการยังสถานทีท
่ าการ
้ จริงอย่างเป็นรูปธรรม
5. ผลล ัพธ์ทเี่ กิดขึน
หุน
่ ยนต์ผู ้ตรวจการ (Robot Inspector) สามารถปฏิบัตงิ านตรวจสภาพ
รถช่วงล่างของรถโดยสารสาธารณะได ้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานขนส่ง
จังหวัดลาพูน ได ้ประเมินความคิดเห็นของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น พนักงานขับรถ
ผู ้โดยสารและประชาชน ทีเ่ ข ้ามาสังเกตการณ์ในช่วงเวลาทีม
่ ก
ี ารปฏิบัตงิ าน
พบว่า มีผู ้ประเมินให ้คะแนนความสาเร็จของนวัตกรรม ร ้อยละ 97.83
ด ้านคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการนานวัตกรรมหุน
่ ยนต์
มาใช ้ในการปฏิบต
ั งิ าน ร ้อยละ 97.73
ด ้านปริมาณ : จานวนรถทีต
่ รวจสภาพรถช่วงล่างด ้วยหุน
่ ยนต์ผู ้ตรวจการ
(Robot Inspector) 432 คัน

ประเด็นการประเมิน
้ หา
1. ความครบถ้วนของเนือ
1.1 หลักการ เหตุผล ความ จาเป็ น
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 การดาเนินการ
1.4 ผลลัพธ์ทค
ี่ าดหวัง
1.5 ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน
้ จริงอย่างเป็ นรูปธรรม
2. คุณภาพของนว ัตกรรม
2.1 แสดงถึงความเป็ นการพัฒนานวัตกรรมอย่างน ้อย
หนึ่ง ด ้าน เช่น การพั ฒนา การบริห ารจั ด การ การ
พัฒนาระบบงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาการให ้บริก ารประชาชนหรือ หน่ วยงานของ
รั ฐ การพั ฒ นาเทคโนโลยี การพั ฒ นาฐานข ้อมู ล
และการพัฒนากฎหมาย เป็ นต ้น
2.2 แสดงความเชื่อ มโยงระหว่ า งสิ่ง ที่เ ป็ นประเด็ น
ปั ญ หาและความต ้องการที่จ ะปรั บ ปรุง เพื่อ แก ไ้ ข
ปั ญ ห า ห รื อ ส อ ด รั บ ต่ อ ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ข อ ง
กลุม
่ เป้ าหมาย
2.3 แสดงให ้เห็นความแตกต่างของกิจกรรม/งานปกติ
อย่างชัดเจน

2.4 มีผลลัพธ์ทแ
ี่ สดงประโยชน์ได ้อย่างชัดเจน
ั เจน
2.5 มีข ้อมูลอ ้างอิงทีช
่ ด
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ิ ธิภาพ
หล ักเกณฑ์การประเมินตามมาตรการปร ับปรุงประสท
หลักเกณฑ์การประเมิน ปี 62
1

การประเมินระด ับต ัวชวี้ ัด
พิจารณาจากผลการดาเนินงานเทียบกับค่าเป้ าหมายทีก
่ าหนดไว ้ ในองค์ประกอบที่ 1 2 และ 3 โดยจาแนกค่าเป้ าหมายออกเป็ น
3 ระดับ และคานวณคะแนนผลการดาเนินงานโดยเทียบบัญญัตไิ ตรยางค์ ดังนี้
ค่าเป้ าหมาย

ค่าคะแนน

ค่าเป้ าหมายขัน
้ สูง

100

ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน

75

ค่าเป้ าหมายขัน
้ ตา่

50

กรณีจังหวัดมีผลการดาเนินงานไม่ผา่ นค่าเป้ าหมายขัน
้ ตา่ จะคิดค่าคะแนนเป็ นศูนย์
สาหรับตัวชีว้ ัดในองค์ประกอบที่ 4 และ 5 พิจารณาคะแนนผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด

หมายเหตุ : จังหวัดมีการประเมินเฉพาะองค์ประกอบที่ 2 3 และ 4

2

ระด ับองค์ประกอบ
ให ้ทุกองค์ประกอบมีคา่ คะแนนเท่ากัน คือ 100 คะแนน หากองค์ประกอบใดมีตัวชีว้ ัดมากกว่า 1 ตัวชีว้ ัด จะพิจารณาจากค่าเฉลีย
่
ผลคะแนนของตัวชีว้ ด
ั ในองค์ประกอบนัน
้

3

สรุปผลการประเมินระด ับจ ังหว ัด
พิจารณาในภาพรวมทัง้ 5 องค์ประกอบของส่วนราชการ โดยคานวณเป็ นคะแนนเฉลีย
่ ของทุกองค์ประกอบ และแบ่งเกณฑ์
การประเมินเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ระดับมาตรฐานขัน
้ สูง
ระดับมาตรฐานขัน
้ ต ้น
ระดับต ้องปรับปรุง

มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง 90 – 100 คะแนน
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง 75 – 89.99 คะแนน
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง 60 – 74.99 คะแนน
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
ต่ากว่า 60 คะแนน
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หล ักเกณฑ์การประเมิน

ิ ธิภาพฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามกรอบการประเมินสว่ นราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสท
หล ักเกณฑ์การประเมิน
1 การประเมินระด ับต ัวชวี้ ัด

พิจารณาจากผลการดาเนินงานเทียบกับค่าเป้ าหมาย
ทีก
่ าหนดไว ้ ในองค์ประกอบที่ 2 และ 3 โดยจาแนก
ค่ า เป้ าหมายออกเป็ น 3 ระดั บ และค านวณคะแนน
ผลการดาเนินงานโดยเทียบบัญญัตไิ ตรยางค์ ดังนี้
ระดับ

ค่าคะแนน

ค่าเป้ าหมายขัน
้ สูง

100

ค่าเป้ าหมายมาตรฐาน

75

ค่าเป้ าหมายขัน
้ ต่า

50

กรณี จังหวัดมีผลการดาเนินงานไม่ผา่ นค่าเป้ าหมายขัน
้ ต่า
จะคิดค่าคะแนนเป็ นศูนย์
สาหรับตัวชีว้ ด
ั ในองค์ประกอบที่ 4 พิจารณาคะแนนผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด

ต ัวอย่าง

จ ังหว ัด

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน

ไม่ประเมิน

60.74
คะแนน

90.75
คะแนน

75.00
คะแนน

ไม่ประเมิน

คะแนนเฉลีย
่ 75.49
ระดับมาตรฐานขัน
้ สูง

(50)
1. Function Base
2. Agenda Base

60.74
1.1

ให ้ทุกองค์ประกอบมีคา่ คะแนนเท่ากัน คือ 100 คะแนน
ห า ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ ด มี ตั ว ชี้ วั ด ม า ก ก ว่ า 1 ตั ว ชี้ วั ด
จะพิจ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย คะแนนผลการด าเนิน งานของ
ตัวชีว้ ด
ั ในองค์ประกอบนัน
้

3 สรุปผลการประเมินระด ับจ ังหว ัด

1.2

พิจารณาในภาพรวมทัง้ 3 องค์ประกอบของจังหวัด
โดยคานวณเป็ นคะแนนเฉลีย
่ ของทุกองค์ประกอบ และ
แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็ น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับมาตรฐานขัน
้ สูง
ระดับมาตรฐานขัน
้ ต ้น
ระดับต ้องปรับปรุง

กาหนดให้ประเมินจ ังหว ัดปี ละ 1 ครงั้
(ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)
• กาหนดให ้จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานในรอบ
6 เดือนแรก (ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม)
เพือ
่ ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานของจังหวัด

2.43

3.91

5.38

78.16

82.34

86.52

4.75

1.3

36.47

44.34

45.83

4. Innovation Base

1.

80

90
100

100

92.94

)

20.54
(

3. Area Base

89.28

85.34
(

มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง 90 – 100 คะแนน

มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง 75 – 89.99 คะแนน
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง 60 – 74.99 คะแนน
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
ต่ากว่า 60 คะแนน

(100)

1.

2 ระด ับองค์ประกอบ

ระดับคุณภาพ

(75)

0.00

)
96.30

(26

)

75

90.75

90.75

75.00

75.00

5. Potential Base
75.49
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่ นราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ
ปฏิทน
ิ การประเมินสว
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ปฏิทน
ิ การประเมินสว่ นราชการ
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
▪ รายงานการประเมิน
ผ่าน e- SAR

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เก็ บข้อมูล 6 เดือนแรก
วนที
ั ่ 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เก็ บข้อมูล 6 เดือนหล ัง
ว ันที่ 1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62

รายงานความก้าวหน้า

รมต. กาหนด Agenda
KPIs

ก.ค.

(1 ต.ค. 61- 31 มี.ค. 62)
จ ังหว ัดรายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน (ถ้ามี)
่ งทางทีก
ผ่านชอ
่ าหนด

การประเมินรอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62)

จ ังหว ัดรายงานผลการดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน
ผ่านระบบ e-SAR

ี้ จงกรอบปี 62
ชแ
สาน ักงาน ก.พ.ร. สรุปผล
การดาเนินงาน
เสนอ รมต./รองนายกฯ
และ นายกร ัฐมนตรี

เลขาธิการ ก.พ.ร. ประเมิน
้ งต้น) เสนอ
สว่ นราชการ (เบือ
รมต./รองนายกฯ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

นายกร ัฐมนตรีร ับทราบผลประเมิน
และมีขอ
้ สง่ ั การ
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พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวติ ที่ดีขนึ ้ ของประชาชน
GOOD GOVERNANCE FOR BETTER LIFE

www.opdc.go.th

ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด

โดย นางสิริมณี ชุมเรียง
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย ๓ ชี้วัดย่อย ดังนี้

๑. ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

๒. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

๓. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นากลับมาใช้ประโยชน์

๑

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑ ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

คาอธิบาย :
 พิจารณาจาก ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของจังหวัดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
 ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปทิ้งในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทั่วไป (ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยตกค้าง
ปี ๒๕๖๐ จากผลการสารวจของกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
 กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง หมายถึง การนาขยะมูลฝอยไปกาจัดด้วยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
๑) การกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill)
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ การแปร
รูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทาปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การกาจัด
ขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)
๒) การกาจัดแบบยอมรับได้ ได้แก่ การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดน้อย
กว่า ๕๐ ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า ๑๐ ตัน/วัน ที่มีระบบกาจัดอากาศเสีย

๒

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑ ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
สูตรคานวณ :
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
= ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของจังหวัดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตัน)
เงื่อนไข/หมายเหตุ :
๑) กรณีจังหวัดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง ปี ๒๕๖๐ จะไม่มีการวัดผลในตัวชี้วัดนี้
๒) เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint
KPI) ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
๓) เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และ จังหวัด
๔) ใช้ข้อมูลการประเมินผลจาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
คาอธิบาย :
 พิจารณาจาก สัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดในปี ๒๕๖๒ ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่าง
ถูกต้อง รวมกับ ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งคานวณจาก อัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย ของ คพ. หรือ ของพื้นที่ คูณด้วยจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑ (โดยใช้
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) และคูณด้วยจานวนวัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร ๐.๐๐๑๘๙ ตัน/คน/วัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง ๐.๐๐๑๑๕ ตัน/คน/วัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบล ๐.๐๐๑๐๒ ตัน/คน/วัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา ๐.๐๐๓๙๐ ตัน/คน/วัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตาบล ๐.๐๐๐๙๑ ตัน/คน/วัน
๔

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

คาอธิบาย :
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดด้วย
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1) การกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill)
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ การ
แปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทาปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การ
กาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)
2) การกาจัดแบบยอมรับได้ ได้แก่ การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดน้อย
กว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบ
 กาจัดอากาศเสียปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนา
กลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทาปุ๋ย
หมัก น้าหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน
ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณ
ขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
๕

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
สูตรคานวณ :
ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดในปี ๒๕๖๒ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
= (ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่กาจัดอย่างถูกต้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตัน) +
ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่นากลับมาใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตัน)) x ๑๐๐

ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๒ (ตัน)
เงื่อนไข/หมายเหตุ :
๑) เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint
KPI) ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
๒) เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และ จังหวัด
๓) ใช้ข้อมูลการประเมินผลจาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นากลับมาใช้ประโยชน์
คาอธิบาย :
 พิจารณาจาก สัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่นากลับมาใช้ประโยชน์ ปี ๒๕๖๒ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งคานวณจาก อัตราการเกิดขยะ
มูลฝอย ของ คพ. หรือ ของพื้นที่ คูณด้วยจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี ๒๕๖๑ (โดยใช้ข้อมูล ณ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) และคูณด้วยจานวนวัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร ๐.๐๐๑๘๙ ตัน/คน/วัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง ๐.๐๐๑๑๕ ตัน/คน/วัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบล ๐.๐๐๑๐๒ ตัน/คน/วัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา ๐.๐๐๓๙๐ ตัน/คน/วัน
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตาบล ๐.๐๐๐๙๑ ตัน/คน/วัน
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น ฝ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ กิจกรรม
รับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลก
ไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกทีส่ ถานทีก่ าจัด
ขยะมูลฝอย และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
๗

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นากลับมาใช้ประโยชน์
สูตรคานวณ:
ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่นากลับมาใช้ประโยชน์ ในปี ๒๕๖๒
= ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่นากลับมาใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตัน) x ๑๐๐
ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๒ (ตัน)

เงื่อนไข/หมายเหตุ:
๑) เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint
KPI) ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
๒) เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และ จังหวัด
๓) ใช้ข้อมูลการประเมินผลจาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘

ผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลังของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ปีงบประมาณ

ร้อยละของปริมาณ
ร้อยละของปริมาณ ร้อยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้าง
ขยะมูลฝอยได้รับ ขยะมูลฝอยชุมชนที่
ได้รับการจัดการ
การจัดการอย่าง
นากลับมาใช้
อย่างถูกต้องตาม
ถูกต้อง
ประโยชน์
หลักวิชาการ

ผลการประเมิน

2559

ร้อยละ 76.99

-

ร้อยละ 20.73

2560

ร้อยละ 87.14
(26,572,372 ตัน)

ร้อยละ 73
(53,604 ตัน/วัน)

ร้อยละ 30.00
(21,802 ตัน/วัน)

ผ่านการประเมิน

ร้อยละ 92.04

ร้อยละ 78.38

ร้อยละ 36.47

ผ่านการประเมิน

2561

๙

ข้อมูลสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดขยะตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
สรุปผลการประเมิน (จังหวัด)
ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

๔๐

๙

๕๒

๒๔

๒. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

๕๕

๓

๗๕

๑

-

-

๗๓

๓

๓. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่
นากลับมาใช้ประโยชน์

หมายเหตุ : ปี ๒๕๖๐ จังหวัดมีการกาหนดตัวชี้วัดย่อยเพียง ๒ ตัวชี้วัด

๑๐

ประเด็นปัญหาตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมา
การขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ

ข้อเสนอ
ขอปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์ จาก
ร้อยละ ๗๖.๐๗ เป็นร้อยละ ๓๐ เพื่อให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย

๑๑

ประเด็นปัญหาตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมา
การขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

ข้อเสนอ
ขอปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จากร้อยละ
๑๐๐ เป็น ร้อยละ ๙๕ เนื่องจาก
๑) จังหวัดชลบุรีมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชนที่มีการ
จัดการขยะไม่ถูกต้อง และมีปริมาณขยะสะสมจานวนมาก อยู่
ระหว่างการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒) สถานที่กาจัดขยะเกือบทั้งหมดเป็นระบบการจัดการขยะแบบ
เทกอง และฝังกลบเป็นครั้งคราว และปัจจุบันยังไม่มีระบบกาจัด
ขยะในรูปแบบอื่นที่จะนาขยะเก่าจากสถานที่กาจัดขยะแต่ละแห่ง
ไปทาเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า
๑๒

ประเด็นปัญหาตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมา
การขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

จังหวัด
สมุทรปราการ

ข้อเสนอ
ขอปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จากร้อยละ ๑๐๐ เป็น ร้อยละ
๙๖.๒๖ เนื่องจากปริมาณขยะสะสมของจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด
๑๐,๐๙๐,๐๐๐ ตัน ที่เหลืออยู่ ๕๓๙,๐๔๘ ตัน ประกอบด้วย ๑) บ่อขยะ
แพรกษา จานวน ๒๖,๑๔๓ ตัน โดยห้างหุ้นส่วนจากัดเด่นชัยปากน้าตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามแผนฟื้นฟูบ่อขยะแพรกษาที่เสนอต่อศาลแพ่ง
แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ตามแผนฯ จะดาเนินการภายใน ๔ เดือน โดยในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงาน ขยะตกค้างจึงยังไม่ลดลง ๒) บ่อขยะ
บางปลา ๔๑๒,๙๐๕ ตัน โดย บริษัท อินทาเนีย กรีนพาวเว่อร์ จากัด และบริษัท
บีพีรีนิว จากัด ดาเนินการจัดการขยะตามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และฟื้นฟูขยะ เพื่อรื้อร่อนและผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ประมาณ ๑๐๐ ตันต่อวัน
ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น ๑๖๔ เดือน โดยในปี ๒๕๖๑ จะสามารถลดได้สูงสุด
๓๖,๐๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖

๑๓

ประเด็นปัญหาตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมา
การขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

ข้อเสนอ
ขอปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากร้อยละ ๑๐๐ เป็น
ร้อยละ ๙๓ เนื่องจาก อปท. ยังไม่มีงบประมาณใน
การดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง และ
จังหวัดราชบุรีมอบหมาย อบจ. รับผิดชอบการ
ก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
๑๔

ประเด็นปัญหาตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมา
การขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อเสนอ
ขอปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากร้อยละ ๙๖.๕๙
เป็น ร้อยละ ๙๐ เนื่องจาก อปท. ยังไม่มี
งบประมาณในการดาเนินการขยะมูลฝอยตกค้าง
และจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนรวมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๑๕

ประเด็นปัญหาตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมา
การขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลาภู

ข้อเสนอ
ขอปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จากร้อย
ละ ๗๑.๓ เป็น ร้อยละ ๖๐
๒) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้
ประโยชน์ จากร้อยละ ๖๖.๖ เป็น ร้อยละ ๕๐

๑๖

ประเด็นปัญหาตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยในปีที่ผ่านมา
การขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

จังหวัดสงขลา

ข้อเสนอ
ขอปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จากร้อยละ
๑๐๐ เป็น ร้อยละ ๙๘.๕๔ เนื่องจากตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๔
กาหนดค่าเป้าหมายการดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง อบจ.สงขลา ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ คือโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ.สงขลา โดยจะกาจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๒,๔๑๒,๔๘๗ ตัน
๑๗

ประเด็นการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาชี้แจงจากกรมควบคุมมลพิษ
ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบไปด้วย ๓ ชี้วัดย่อย ดังนี้
๑. ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
๑
๒

๒. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง

๓

๓. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นากลับมาใช้
ประโยชน์
๑๘

การดาเนินงาน
๑) กรมควบคุมมลพิษ ยก (ร่าง) ข้อมูลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวิธีการคิดคานวณค่าเป้าหมายต่าง ๆ
๒) กรมควบคุมมลพิษ จัดส่ง (ร่าง) ข้อมูลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ๑๖ และสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อมูลค่าเป้าหมายและรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว
และยืนยันแบบการพิจารณาตรวจสอบฯ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ กลับมายัง กรมฯ ภายใน
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งหากพ้นกาหนดนี้แล้วจะถือว่าให้การยืนยันข้อมูลค่าเป้าหมายและ
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว โดยไม่มีข้อแก้ไขอื่นใด

๓) กรมควบคุมมลพิษ รวบรวมข้อคิดเห็นจากจังหวัดฯ แล้วเสร็จ
๑๙

ข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการประเมินในช่วงปีที่
ผ่านมานั้น เราจะมีวิธีการดาเนินงาน
หรือแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อบรรลุ
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ ?

๒๐

การอภิปราย เรื่อง แนวทางการจัดเก็บขอมูลและการรายงานผลตัวชี้วัดการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมควบคุมมลพิษ
การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ หองแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
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การดําเนินงานที่ผานมา

การดําเนินงานที่ผานมา
1 สํานักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห ทส. จัดสงคาเปาหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใชในการขับเคลื่อนการดําเนินการของจังหวัด

2 กพร. ทส. ขอความอนุเคราะห คพ. จัดทําขอมูลคาเปาหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอรมที่กําหนด เพื่อจะไดรวบรวมและจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป

3 คพ. ยก (ราง) ขอมูลคาเปาหมายตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อขอความอนุเคราะห สสภ. 1 - 16 และ ทสจ. 76 จังหวัด พิจารณาตรวจสอบใหขอคิดเห็น
ต อ (ร า ง) ข อ มู ล ค า เป า หมายและรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ฯ ดั ง กล า ว และยื น ยั น แบบการพิ จ ารณา
ตรวจสอบฯ พรอมแนบหลักฐานประกอบ กลับมาภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 หากพนกําหนดนี้
แลวจะถือวาใหการยืนยันขอมูลคาเปาหมายและรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ดังกลาว โดยไมมีขอแกไขอื่นใด

4 เมื่อพนกําหนดเวลา คพ. ไดรวบรวมและจัดสง ขอคิดเห็นการปรับเปลี่ยนคาเป าหมายฯ ของทุ ก
หนวยงาน ใหกับ กพร.ทส. เพื่อพิจารณา ประสาน และจัดสงขอมูลฯ ดังกลาว ใหกับ สํานักงาน
ก.พ.ร. ตอไป
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การอุทธรณตวั ชี้วัดระดับจังหวัด
การอุทธรณตัวชี้วัดระดับจังหวัด

จํานวนจังหวัดที่ขออุทธรณ

ตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง

5 จังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง

10 จังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน

11 จังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 1
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
จังหวัด

การอุทธรณตัวชี้วัดระดับจังหวัด

กาฬสินธุ

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 มีการระบุคาเปาหมายขั้นต่าํ ขั้นมาตรฐาน ขัน้ สูง

นครปฐม

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 มีการระบุคา เปาหมายขั้นสูง

ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สระแกว

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 ไมมีการระบุคาเปาหมายขั้นต่ํา ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง

การอุทธรณตวั ชี้วัดระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 2
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
จังหวัด

การอุทธรณตัวชี้วัดระดับจังหวัด

กาฬสินธุ
บุรีรัมย
ระนอง

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 มีการระบุคาเปาหมายขั้นต่าํ ขั้นมาตรฐาน ขัน้ สูง

ชัยภูมิ
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สุรินทร

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 มีการระบุคา เปาหมายขั้นสูง

พะเยา

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 มีการระบุคา เปาหมายขั้นต่าํ

นครปฐม
สระแกว

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 ไมมกี ารระบุคา เปาหมายขั้นต่าํ ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง

5

การอุทธรณตวั ชี้วัดระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 3
รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน
จังหวัด

การอุทธรณตัวชี้วัดระดับจังหวัด

กาฬสินธุ
บุรีรัมย
ระนอง
ชลบุรี

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 มีการระบุคาเปาหมายขั้นต่าํ ขั้นมาตรฐาน ขัน้ สูง

ชัยภูมิ

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 มีการระบุคา เปาหมายขั้นสูง

พะเยา

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 มีการระบุคา เปาหมายขั้นต่าํ

นครปฐม
สระแกว
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สุรินทร

 มีการระบุเหตุผลในการขอปรับเปลีย่ นคาเปาหมายฯ
 ไมมกี ารระบุคา เปาหมายขั้นต่าํ ขั้นมาตรฐาน ขั้นสูง
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7

คาเปาหมายตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตามมาตรา 44
ตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
เปาหมายขั้นต่ํา (0.5)

เปาหมายมาตรฐาน (0.75)

เปาหมายขั้นสูง (1.00)

2.43 ลานตน

3.90 ลานตน

5.38 ลานตัน

(ตามแผนแมบท)

(คากลางระหวางเปาหมายขั้นต่ําและขั้นสูง)

(ขยะตกคางทั้งหมดในป 2560)

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ไดรับการจัดการอยางถูกตอง
เปาหมายขั้นต่ํา (0.5)

เปาหมายมาตรฐาน (0.75)

เปาหมายขั้นสูง (1.00)

รอยละ 78.16

รอยละ 82.34

รอยละ 86.52

(ผลงานป 61)

(ผลงานป 61 + Growth 4.18)

(เปาหมายมาตรฐาน + Interval 4.18)

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน
เปาหมายขั้นต่ํา (0.5)

เปาหมายมาตรฐาน (0.75)

เปาหมายขั้นสูง (1.00)

รอยละ 36.47

รอยละ 44.34

รอยละ 45.83

(ผลป 61)

(ผลงานป 61+ Growth เฉลี่ย 7.87)

(ผลงานป 61 Growth สูงสุด 9.36)

เปนตัวชี้วัดรวมระหวาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (คพ. สส. สป.ทส. สสภ. ทสจ.) กระทรวงมหาดไทย (สถ.) และ จังหวัด
ใชขอมูลการประเมินผลจาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(ตัน)
59,328
8,169
1,800
444
114,110
4,193
10,172
40,000
3,479
3,510
9,321
812
710

คาเปาหมายมาตรฐาน
(ตัน)
118,656
123,442
32,118
4,634
143,427
8,387
239,938
63,109
6,959
7,020
18,642
11,656
1,420

คาเปาหมายขั้นสูง
(ตัน)
177,984
238,715
62,436
8,824
172,745
12,580
469,703
86,217
10,438
10,530
27,963
22,500
2,130
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

จังหวัด
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
นาน
บึงกาฬ

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(ตัน)
13,732
35,379
2,014
26,715
38,125
16,852
24,863
905,697
1,064
16,035
2,386
1,768

คาเปาหมายมาตรฐาน
(ตัน)
27,464
55,707
51,022
53,431
76,249
33,703
59,398
1,020,409
2,129
32,070
5,814
6,776

คาเปาหมายขั้นสูง
(ตัน)
41,196
76,036
100,030
80,146
114,374
50,555
93,933
1,135,120
3,193
48,105
9,242
11,784
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
27
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

จังหวัด
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ประจวบคีรขี ันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจติ ร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(ตัน)
2,301
38,663
5,758
38,755
21,214
297,815
833
73,630
6,474
6,045
2,272
99,958
42,894

คาเปาหมายมาตรฐาน
(ตัน)
4,603
52,166
11,515
77,510
27,423
305,200
5,642
102,200
12,948
12,091
4,545
132,223
72,456

คาเปาหมายขั้นสูง
(ตัน)
6,904
65,669
17,273
116,265
33,632
312,585
10,452
130,770
19,422
18,136
6,817
164,487
102,018

12

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

จังหวัด
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(ตัน)
3,699
1,500
110
184
4,014
15,859
3,029
2,410
15,015
19,934
4,041

คาเปาหมายมาตรฐาน
(ตัน)
7,399
27,615
221
268
8,029
31,718
6,059
82,860
18,938
95,886
8,082

คาเปาหมายขั้นสูง
(ตัน)
11,098
53,729
331
352
12,043
47,577
9,088
163,310
22,860
171,837
12,123
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

จังหวัด
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(ตัน)
7
320
1,805
1,808
23,472
829
79,136
42,426
32,386
7,250
2,003

คาเปาหมายมาตรฐาน
(ตัน)
15
40,328
3,609
3,616
29,754
9,992
158,273
100,243
64,772
9,733
4,007

คาเปาหมายขั้นสูง
(ตัน)
22
80,335
5,414
5,424
36,035
19,155
237,409
158,059
97,158
12,216
6,010
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(ตัน)
16,848
22,920
1,308
3,383
467
280
5,837
1,578
142
1,329

คาเปาหมายมาตรฐาน
(ตัน)
29,251
45,841
2,615
6,533
935
560
11,673
3,157
283
2,659

คาเปาหมายขั้นสูง
(ตัน)
41,655
68,761
3,923
9,683
1,402
840
17,510
4,735
425
3,988
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรบั การจัดการอยางถูกตอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
61.64%
72.39%
73.00%
56.97%
78.16%
78.16%
70.88%
78.16%
78.16%
76.44%
55.56%
67.49%
78.16%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
71.99%
77.37%
77.67%
69.66%
79.49%
81.68%
76.61%
85.45%
79.79%
79.39%
68.95%
74.91%
87.68%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
82.34%
82.34%
82.34%
82.34%
80.82%
85.20%
82.34%
92.75%
81.42%
82.34%
82.34%
82.34%
97.20%
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรบั การจัดการอยางถูกตอง
ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

จังหวัด
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
นาน
บึงกาฬ

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
62.52%
78.16%
55.36%
78.16%
78.16%
43.09%
63.28%
52.45%
78.16%
78.16%
52.23%
50.78%
79.12%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
72.43%
84.65%
68.85%
83.11%
79.73%
64.81%
72.81%
67.40%
87.57%
89.08%
67.28%
66.56%
80.73%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
82.34%
91.13%
82.34%
88.06%
81.31%
86.52%
82.34%
82.34%
96.99%
100.00%
82.34%
82.34%
82.34%
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรบั การจัดการอยางถูกตอง
ที่
27
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

จังหวัด
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ประจวบคีรขี ันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจติ ร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
49.75%
46.34%
74.41%
59.43%
57.66%
78.99%
78.42%
63.96%
46.33%
37.61%
68.73%
64.67%
48.45%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
68.14%
66.43%
78.37%
70.88%
70.00%
80.66%
80.38%
73.15%
66.43%
62.07%
75.54%
73.51%
67.49%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
86.52%
86.52%
82.34%
82.34%
82.34%
82.34%
82.34%
82.34%
86.52%
86.52%
82.34%
82.34%
86.52%
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรบั การจัดการอยางถูกตอง
ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

จังหวัด
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
78.16%
78.16%
67.86%
78.16%
78.16%
78.16%
78.16%
71.72%
51.82%
78.16%
78.16%
49.13%
78.16%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
86.00%
89.08%
75.10%
79.58%
87.12%
82.59%
83.20%
77.03%
67.08%
86.72%
82.23%
67.82%
83.83%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
93.83%
100.00%
82.34%
81.01%
96.08%
87.03%
88.24%
82.34%
82.34%
95.28%
86.29%
86.52%
89.51%
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรบั การจัดการอยางถูกตอง
ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

จังหวัด
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
78.16%
43.23%
42.27%
61.20%
76.73%
78.16%
78.16%
78.16%
78.16%
48.55%
78.16%
71.80%
78.16%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
86.18%
64.88%
64.40%
71.77%
79.54%
80.98%
86.14%
80.99%
86.08%
67.54%
81.55%
77.07%
83.81%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
94.21%
86.52%
86.52%
82.34%
82.34%
83.80%
94.11%
83.81%
94.00%
86.52%
84.93%
82.34%
89.47%
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรบั การจัดการอยางถูกตอง
ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
57.22%
78.16%
43.31%
72.86%
78.16%
78.16%
71.82%
78.16%
53.14%
77.07%
78.16%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
69.78%
82.97%
64.92%
77.60%
81.34%
85.90%
77.08%
85.26%
67.74%
79.71%
79.58%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
82.34%
87.78%
86.52%
82.34%
84.53%
93.63%
82.34%
92.36%
82.34%
82.34%
80.99%
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นาํ กลับมาใชประโยชน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
37.68%
63.11%
64.66%
31.59%
53.04%
37.93%
48.90%
28.04%
40.54%
65.58%
57.24%
32.87%
15.39%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
45.35%
65.87%
67.36%
40.20%
54.96%
39.41%
51.82%
28.77%
42.39%
67.94%
66.13%
39.37%
15.67%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
53.03%
68.63%
70.06%
48.80%
56.88%
40.89%
54.73%
29.50%
44.25%
70.30%
75.02%
45.88%
15.95%
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นาํ กลับมาใชประโยชน
ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

จังหวัด
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
นาน
บึงกาฬ

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
58.54%
29.63%
39.48%
36.91%
26.41%
50.12%
48.13%
54.35%
41.25%
20.87%
47.31%
44.88%
72.56%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
66.03%
30.52%
48.41%
38.11%
28.28%
61.51%
55.47%
63.86%
41.55%
22.89%
56.86%
54.73%
74.64%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
73.53%
31.41%
57.33%
39.30%
30.15%
72.89%
62.82%
73.37%
41.85%
24.91%
66.42%
64.57%
76.73%

23

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นาํ กลับมาใชประโยชน
ที่
27
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

จังหวัด
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ประจวบคีรขี ันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจติ ร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
47.97%
40.21%
30.52%
41.33%
55.57%
45.15%
60.98%
43.80%
48.89%
37.73%
37.33%
49.26%
45.18%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
58.02%
50.94%
33.08%
49.45%
64.04%
47.25%
63.13%
51.01%
59.63%
50.21%
43.58%
56.33%
55.49%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
68.07%
61.67%
35.64%
57.56%
72.50%
49.35%
65.29%
58.22%
70.36%
62.68%
49.84%
63.39%
65.80%
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นาํ กลับมาใชประโยชน
ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

จังหวัด
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
33.41%
8.18%
64.72%
68.56%
26.54%
70.70%
45.35%
57.79%
61.46%
28.77%
49.37%
53.74%
27.18%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
34.03%
9.09%
71.15%
70.46%
26.93%
71.99%
46.53%
60.62%
71.09%
29.24%
50.74%
63.91%
28.23%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
34.65%
10.00%
77.58%
72.36%
27.32%
73.29%
47.70%
63.45%
80.73%
29.71%
52.12%
74.08%
29.28%

25

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นาํ กลับมาใชประโยชน
ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

จังหวัด
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแกว
สระบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
43.75%
28.32%
44.43%
52.84%
36.79%
61.32%
21.84%
29.87%
63.44%
54.18%
38.73%
46.10%
66.13%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
44.33%
39.68%
55.98%
60.60%
39.11%
62.94%
22.43%
31.49%
64.04%
64.47%
40.23%
48.92%
67.18%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
44.91%
51.03%
67.52%
68.36%
41.44%
64.56%
23.02%
33.11%
64.64%
74.76%
41.74%
51.74%
68.23%

26

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด
คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นาํ กลับมาใชประโยชน
ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

คาเปาหมายขั้นต่ํา
(รอยละ)
36.35%
45.08%
48.13%
41.78%
68.18%
56.46%
60.79%
71.48%
45.28%
14.38%
59.56%

คาเปาหมายมาตรฐาน
(รอยละ)
44.91%
46.30%
59.47%
44.50%
69.73%
57.10%
63.60%
72.24%
54.65%
16.68%
61.46%

คาเปาหมายขั้นสูง
(รอยละ)
53.46%
47.52%
70.81%
47.21%
71.28%
57.74%
66.42%
73.00%
64.02%
18.97%
63.36%
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แบบฟอรมการรายงานตัวชี้วัด

แบบฟอรมที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จังหวัด
เชียงใหม
เชียงราย
แมฮองสอน
ลําพูน
ลําปาง
พะเยา
แพร
นาน
พิษณุโลก
ตาก
อุตรดิตถ
สุโขทัย
เพชรบูรณ
นครสวรรค
กําแพงเพชร

ปริมาณขยะตกคาง
ป 2560 (ตัน)
2,130
22,500
352
22
12,123
10,452
11,098
9,242
6,817
100,030
4,735
6,010
102,018
3,193
8,824

สามารถจัดการ
ไดแลว (ตัน)

วิธีการจัดการ

ดําเนินการโดย
อปท. เอกชน

28
คงเหลืออยู
(ตัน)

แบบฟอรมที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่

จังหวัด

ปริมาณขยะตกคาง
ป 2560 (ตัน)

16
17
18
19

อุทัยธานี
พิจิตร
นครปฐม
ชัยนาท
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร
นนทบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ลพบุรี
นครนายก
ปราจีนบุรี

425
18,136
114,374
10,438
41,655
237,409
12,216
65,669
312,585
97,158
171,897
80,146
116,265

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สามารถจัดการ
ไดแลว (ตัน)

วิธีการจัดการ

ดําเนินการโดย
อปท. เอกชน

29
คงเหลืออยู
(ตัน)

แบบฟอรมที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

จังหวัด
สระแกว
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
บึงกาฬ
สกลนคร
นครพนม
ขอนแกน
มหาสารคาม
กาฬสินธุ

ปริมาณขยะตกคาง
ป 2560 (ตัน)
158,059
22,860
238,715
164,487
17,273
17,510
80,335
9,683
11,784
5,424
50,555
172,745
53,729
62,436

สามารถจัดการ
ไดแลว (ตัน)

วิธีการจัดการ

ดําเนินการโดย
อปท. เอกชน

30
คงเหลืออยู
(ตัน)

แบบฟอรมที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

จังหวัด
รอยเอ็ด
หนองบัวลําภู
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
ชัยภูมิ
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อํานาจเจริญ
มุกดาหาร
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
จันทบุรี

ปริมาณขยะตกคาง
ป 2560 (ตัน)
47,577
1,402
93,933
6,904
3,923
10,530
3,988
5,414
840
331
86,217
469,703
163,310
12,580

สามารถจัดการ
ไดแลว (ตัน)

วิธีการจัดการ

ดําเนินการโดย
อปท. เอกชน

31
คงเหลืออยู
(ตัน)

แบบฟอรมที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

จังหวัด
ตราด
สมุทรปราการ
สุราษฎรธานี
ชุมพร
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
พังงา
กระบี่
ตรัง
ระนอง
สงขลา
สตูล
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส

ปริมาณขยะตกคาง
ป 2560 (ตัน)
76,036
68,761
27,963
19,422
1,135,120
130,770
177,984
41,196
9,088
36,035
19,155
33,632
12,043
48,105

สามารถจัดการ
ไดแลว (ตัน)

วิธีการจัดการ

ดําเนินการโดย
อปท. เอกชน

32
คงเหลืออยู
(ตัน)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง

33

คํานิยาม
พิจารณาจาก ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขยะมูลฝอยตกคาง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปทิ้งในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและไมไดรับการจัดการอยางถูกตอง ทั้งนี้ไมรวมขยะ
มูลฝอยที่ทิ้งหรือคางตามพื้นที่วางทั่วไป
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง หมายถึง การนําขยะมูลฝอยปกําจัดดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
1) การกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกําจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทําปุย (Compost) การแปร
รูปขยะเปนเชื้อเพลิง (RDF) การกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)
2) การกําจัดแบบยอมรับได ไดแก การฝงกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดนอยกวา 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาด
นอยกวา 10 ตัน/วัน ที่มีระบบกําจัดอากาศเสีย
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางในพื้นที่ทั่วประเทศทั้งหมด มาจากฐานขอมูล ผลการสํารวจ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
5.38 ลานตัน
เงื่อนไข
เปนตัวชี้วัดของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPI) ระหวาง คพ. สส. สป.ทส. สสภ.
และ ทสจ.
เปนตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย (สถ.) และ จังหวัด
ใชขอมูลการประเมินผลจาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แบบฟอรมที่ 2 รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
ที่

จังหวัด

ปริมาณขยะมูล ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น
ฝอยที่กําจัด
ป 2562
ถูกตอง
(ตัน/วัน)

(ตัน/วัน)

%

1

2

3

ชองที่ 1
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
= อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ของ คพ. หรือ อัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยของพื้นที่ (ตัน/
คน/วัน) X จํานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร ขอมูล
ณ 31 ธันวาคม 2561 (คน)

วิธีการกําจัด
แบบถูกตอง

ดําเนินการโดย

อปท.

4

5

ปริมาณขยะมูล
วิธีการ/ ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่นํา
กิจกรรมการ ฝอยที่ไดรบั
กลับมาใช
นํากลับมา
การจัดการ
ประโยชน
ใชประโยชน อยางถูกตอง
เอกชน (ตัน/วัน) %
(ตัน/วัน) %

6

7

ชองที่ 2
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัดอยางถูกตอง
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ หรือ แบบยอมรับได
ชองที่ 7
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนํากลับมาใชประโยชน
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนํากลับมาใชประโยชน ผานกิจกรรมตางๆ เชน
ผาปารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทําปุยหมักชุมชน
น้ําหมักชีวภาพชุมชน กิจกรรมรับซื้อของเกาสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะ
ชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข
ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เปนตน รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิล
ที่มีการคัดแยกที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถายขยะมูลฝอย

8

9

10

ชองที่ 10
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไป
กําจัดอยางถูกตอง +ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช
ประโยชน

11

รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง
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คํานิยาม
สัดสวนของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรับการจัดการอยางถูกตอง เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกตอง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัดอยางถูกตอง รวมกับ ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช
ประโยชน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คํานวณจาก อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของ คพ. หรือ ของพื้นที่ คูณดวยจํานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร ป 2561 (โดยใชขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561) และคูณดวยจํานวนวัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบล 0.00102 ตัน/คน/วัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา 0.00390 ตัน/คน/วัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององคการบริหารสวนตําบล 0.00091 ตัน/คน/วัน
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง หมายถึง การนําขยะมูลฝอยปกําจัดดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
1) การกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) เตาเผาที่มีระบบกําจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทําปุย (Compost) การแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิง (RDF)
การกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)
2) การกําจัดแบบยอมรับได ไดแก การฝงกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดนอยกวา 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดนอยกวา 10 ตัน/วัน
ที่มีระบบกําจัดอากาศเสีย
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชน หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนํากลับมาใชประโยชน ผานกิจกรรมตางๆ เชน ผาปารีไซเคิล กิจกรรม
Big Cleaning Day กิจกรรมทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเกาสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิล
ชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เปนตน รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และ
สถานีขนถายขยะมูลฝอย

รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน
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สัดสวนของปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คํานวณจาก อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของ คพ. หรือ ของพื้นที่ คูณดวย
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ป 2561 (โดยใชขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561) และคูณดวยจํานวนวัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบล 0.00102 ตัน/คน/วัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา 0.00390 ตัน/คน/วัน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององคการบริหารสวนตําบล 0.00091 ตัน/คน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชน หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนํากลับมาใชประโยชน ผานกิจกรรมตางๆ เชน ผาปารี
ไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเกาสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน
ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เปนตน รวมทั้งปริมาณขยะรี
ไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถายขยะมูลฝอย
เงื่อนไข
เปนตัวชี้วัดของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPI) ระหวาง คพ. สส. สป.ทส. สสภ.
และ ทสจ.
เปนตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย (สถ.) และ จังหวัด
ใชขอมูลการประเมินผลจาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจัดสงขอมูลตัวชี้วัด ป 2562
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
ทสจ. จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม ใหกับ สสภ. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2562
สสภ. จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม ใหกับ คพ. ภายในวันที่ 6 เมษายน 2562
คพ. รวบรวมและตรวจสอบ พรอมสงขอมูลกลับให สสภ. และ ทสจ. แจงยืนยันขอมูล
กลับมาภายในวันที่ 15 เมษายน 2562

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
ทสจ. จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม ใหกับ สสภ. ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2562
สสภ. จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม ใหกับ คพ. ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
คพ. รวบรวมและตรวจสอบ พรอมสงขอมูลกลับให สสภ. และ ทสจ. แจงยืนยันขอมูล
กลับมาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ทสจ. จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม ใหกับ สสภ. ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562
สสภ. จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม ใหกับ คพ. ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2562
คพ. รวบรวมและตรวจสอบ พรอมสงขอมูลกลับให สสภ. และ ทสจ. แจงยืนยันขอมูล
กลับมาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
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Waste Flow Diagram

กรณี อปท. ที่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น

1

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เก็บขนได

2

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ไมไดเก็บขน

3

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นํากลับมาใชประโยชน

4

กรณี อปท. ที่ไมมีการเก็บขนขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น

5

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เขา
สถานีขนถาย

8

ปริมาณขยะ Recycle
ที่คัดแยกได

9

ปริมาณขยะ RDF
ที่คัดแยกได

10

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดไมถูกตอง

Site
ที่ดําเนินการไมถูกตอง

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดถูกตอง

Site
ที่ดําเนินการถูกตอง

11

12

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นํากลับมาใชประโยชน

6

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ไมไดเก็บขน

7
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แผนการไหลของขยะมูลฝอย (Waste Flow Diagram)

กรณี อปท. ที่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย

Site ที่ดําเนินการไมถูกตอง
ขยะมูลฝอยตกคาง

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เขา
สถานีขนถาย

8

23

ปริมาณขยะ Recycle
ที่คัดแยกได

เทกอง

9

13
ปริมาณขยะ RDF
ที่คัดแยกได

10

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดไมถูกตอง

เทกองแบบควบคุม
มากกวา 50 ตัน/วัน

14

ฝงกลบ

17
เทกองแบบควบคุม
นอยกวา 50 ตัน/วัน

18

เตาเผา
มีระบบบําบัด

19

เตาเผา
ไมมีระบบบําบัด

เตาเผา
เพื่อผลิตพลังงาน

15

20

เผากลางแจง

เชื้อเพลิงขยะ
RDF

11

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดถูกตอง
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Site ที่ดําเนินการถูกตอง

12

แผนการไหลของขยะมูลฝอย (Waste Flow Diagram)

16

21

หมักทําปุย

22
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คํานิยาม
กรณี อปท. ที่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย
กรณีที่ 1
ใชการประเมิน จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ
คพ.

ชองที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
กรณีที่ 2
ใชการประเมิน จากอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยของพื้นที่

วิธีการคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
= อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ คพ. x
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร

วิธีการคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
= อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของพื้นที่ x
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร

เงื่อนไข
เทศบาลนคร
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00189 ตัน/คน/วัน

เงื่อนไข
 กรณีที่ อปท. หรือ จังหวัด มี
การศึกษาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ของตนเอง โดยมีหลักฐานยืนยัน
การศึกษาขอมูลฯ ดังกลาว
 อปท. หรือ จังหวัด นั้น ๆ สามารถ
ใชอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในพื้นที่ของ
ตนเอง แทนอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
จากการศึกษาของ คพ. ได

เทศบาลเมือง
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00115 ตัน/คน/วัน
เทศบาลตําบล
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00102 ตัน/คน/วัน
เมืองพัทยา
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00390 ตัน/คน/วัน
องคการบริหารสวนตําบล
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ = 0.00091 ตัน/คน/วัน

กรณีที่ 3
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได มากกวา
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการประเมิน
วิธีการคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได +
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขน +
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชน
เงื่อนไข
กรณีที่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได (ชองที่ 2)
มากกวา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการ
ประเมิน (ชองที่ 1)
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คํานิยาม
กรณี อปท. ที่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย

ชองที่ 2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได

กรณีที่ 1
มีเครื่องชั่งน้ําหนักที่ Site

กรณีที่ 2
ไมมีเครื่องชั่งน้ําหนักที่ Site

วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได
= การชั่งน้าํ หนักรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เครือ่ งชั่งในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได
= ความหนาแนนของขยะมูลฝอย x ปริมาตรชองบรรทุกของรถเก็บ
ขน x จํานวนเที่ยวของรถที่วิ่ง
เงื่อนไข
รถกระบะ
ความหนาแนนของขยะมูลฝอย = 0.25 – 0.30 ตัน/ลูกบาศกเมตร
รถเปดขางเททาย
ความหนาแนนของขยะมูลฝอย = 0.25 – 0.30 ตัน/ลูกบาศกเมตร
รถกระเชาขนถังรองรับขยะ
ความหนาแนนของขยะมูลฝอย = 0.25 – 0.30 ตัน/ลูกบาศกเมตร
รถอัดทาย
ความหนาแนนของขยะมูลฝอย = 0.45 – 0.50 ตัน/ลูกบาศกเมตร
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คํานิยาม
กรณี อปท. ที่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย
กรณีที่ 1
มีการเก็บขนครอบคลุมทุกพื้นที่ใน อปท.
วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขน = 0

ชองที่ 3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขน
กรณีที่ 2
มีการเก็บขนไมครอบคลุมทุกพื้นที่ใน อปท.
วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขน
= สัดสวนเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดเก็บขนได
ตัวอยาง
 เทศบาล ก สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได 50 ตัน/วัน ซึ่ง
ครอบคลุม รอยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนในพื้นที่
 หากเทศบาล ก สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยไดครอบคลุมทุก
พื้นที่ รอยละ 100 ของจํานวนครัวเรือนในพื้นที่ จะคิดเปนปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดทั้งหมด = 50 x (100/80) = 62.5 ตัน/วัน
 ดังนั้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขน ของ เทศบาล ก
= 62.5 - 50 = 12.5 ตัน/วัน

คํานิยาม
กรณี อปท. ที่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย

ชองที่ 4

44

ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชประโยชน

กรณีที่ 1
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได (ชองที่ 2) นอยกวา
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการประเมิน (ชองที่ 1)

กรณีที่ 1
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได (ชองที่ 2) มากกวา
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการประเมิน (ชองที่ 1)

วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาํ กลับมาใชประโยชน
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น – ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได
- ปริมาณขยะมูลฝอยทีไ่ มไดเก็บขน

วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาํ กลับมาใชประโยชน
= ปริมาณขยะมูลฝอยถูกนํากลับมาใชประโยชน ผานกิจกรรม
ตางๆ เชน ฝาปารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม
ทําปุยหมัก น้าํ หมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเกาสีเขียว
กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิล
ชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือ
สอง เปนตน รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่
สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย และสถานีขนถายขยะมูลฝอย
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คํานิยาม
กรณี อปท. ที่ไมมีการเก็บขนขยะมูลฝอย

ชองที่ 5 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

กรณีที่ 1
ใชการประเมิน จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ คพ.

กรณีที่ 2
ใชการประเมิน จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของพื้นที่

วิธีการคํานวณ
วิธีการคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
= อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ คพ. X จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร = อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของพื้นที่ x จํานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร
เงื่อนไข
เทศบาลนคร
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00189 ตัน/คน/วัน
เทศบาลเมือง
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00115 ตัน/คน/วัน
เทศบาลตําบล
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00102 ตัน/คน/วัน
เมืองพัทยา
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.00390 ตัน/คน/วัน
องคการบริหารสวนตําบล
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ = 0.00091 ตัน/คน/วัน

เงื่อนไข
 กรณีที่ อปท. หรือ จังหวัด มีการศึกษาอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง โดยมีหลักฐานยืนยัน
การศึกษาขอมูลฯ ดังกลาว
 อปท. หรือ จังหวัด นั้น ๆ สามารถใชอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง แทนอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
จากการศึกษาของ คพ. ได
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คํานิยาม
กรณี อปท. ที่ไมมีการเก็บขนขยะมูลฝอย

ชองที่ 6

ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชประโยชน

ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ ํากลับมาใชประโยชน
วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาํ กลับมาใชประโยชน
= ปริมาณขยะมูลฝอยถูกนํากลับมาใชประโยชน ผานกิจกรรมตางๆ เชน ฝาปารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทําปุย
หมัก น้าํ หมักชีวภาพ กิจกรรมรับซื้อของเกาสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิลชุมชน กิจกรรม
ขยะแลกไข ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เปนตน รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกทีส่ ถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
และสถานีขนถายขยะมูลฝอย

กรณี อปท. ที่ไมมีการเก็บขนขยะมูลฝอย

ชองที่ 7

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขน
วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดเก็บขน
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ชองที่ 5) – ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาํ กลับมาใชประโยชน (ชองที่ 6)

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2298 2480 - 3
โทรสาร : 0 2298 5398
http://www.pcd.go.th

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
โดย

นายบัญชาการ วินยั พานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

โครงการทาความดีดว้ ยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เพื่อบูรณาการ ภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาขยะพลาสติก

5 กิจกรรม

"มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"

แนวคิด :
ให้หน่วยภาครัฐของทุกกระทรวงมีการดาเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในหน่วยงานเพื่อเป็ นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน
พื้นที่ดาเนินการ : หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศ

กลุม่ เป้าหมาย : ข้าราชการทั ่วประเทศ
วัตถุประสงค์ :
หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศมีการดาเนินกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในหน่วยงานเพื่อเป็ นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน

"มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"

ตัวชี้วัด : การลด คัดแยกขยะมูลฝอย
กาหนดให้เป็ นตัวชี้วัดสาหรับประเมินผูบ้ ริหารองค์การ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมิน :
กาหนดให้มีการประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน

ผูถ้ ูกประเมิน :
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผูว้ ่าราชการจังหวัด

"มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"

ขอบเขตการประเมิน
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
ส่วนกลาง

หน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง กรม ที่ต้งั อยูใ่ น
พื้นที่สว่ นกลาง

หน่วยงานส่วนกลาง
ที่ต้งั อยูใ่ นภูมิภาค

หน่วยงาน
ระดับจังหวัด

หน่วยงานราชการที่
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ศาลากลาง
หรือศูนย์ราชการจังหวัด

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด

แนวทางการดาเนินงาน "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ"

เป้าหมาย
1. ข้าราชการ จานวน 2.53 ล้านคน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
เป้าหมาย
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
2. อาคารสานักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดาเนิน
กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
3. ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐที่ตอ้ งส่งกาจัดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 5
4. หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงาน
ร้อยละ 10
5. งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
โฟมบรรจุอาหาร ลดลง
1,000 ล้านชิ้น/ปี
พลาสติกถุงหูหิ้ว
ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
24,632 ton Co2 eq

แก้วพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว
ลดลง 30 ล้านใบต่อปี

2.53 ล้ำนคน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ประหยัดงบฯ
กำจัดขยะ 17 ล้ำนบำท/ปี

ลดลงร้อยละ 5
หรือคิดเป็น 11,225 ตัน/ปี

ก่อให้เกิดรำยได้
56 ล้ำนบำท/ปี

"มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"

การรายงานผล
1. รายงานผลเป็ นรายเดือนเพื่อติดตามผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยส่งผลมาที่ Email : 3rgovernment@gmail.com
2. รายงานผลการดาเนินการรอบ 6 เดือน เป็ นการรายงานผลตามแบบฟอร์มของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยส่งผลมาที่ Email : 3rgovernment@gmail.com

3. รายงานผลการดาเนินการรอบ 12 เดือน เป็ นรายงานผลกิจกรรมการดาเนินงาน
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ “ทาความดีดว้ ยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรม :
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของกรมควบคุมมลพิษ

"มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"

ประเด็นกำรประเมินรอบ 6 เดือน
1. มีกำรสื่อสำรจำกผู้บริหำรองค์กำรให้บุคลำกรได้รับรู้และเข้ำใจอย่ำงทั่วถึงต่อนโยบำยกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงำนภำครัฐ
2. มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนปฏิบัติกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหำรองค์กำรเป็นประธำนคณะทำงำน
และผู้แทนจำกบุคลำกรทุกระดับและทุกฝ่ำย
3. มีกำรสำรวจ วิเครำะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมำณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอำหำร ถุงพลำสติกหูหิ้ว และแก้วน้ำ
พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงำน
4. มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงำนเพื่อเป็นแนวทำงและกรอบให้บุคลำกรถือเป็น
หลักปฏิบัติในกำรดำเนินงำน โดยมีผู้บริหำรองค์กำรให้ควำมเห็นชอบ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อให้บุคลำกรมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกำรลด คัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงำน
6 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและประชำชนที่มำใช้บริกำรทรำบและมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงำน
7. มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสมของหน่วยงำน
8. มีกำรงดใช้โฟมบรรจุอำหำรในร้ำนค้ำต่ำง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงำน และในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อลดกำรใช้แก้วน้ำพลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ปิ่นโต ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
กำรใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว

ข้อละ
1 คะแนน

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
1. มีการสื่อสารจากผูบ้ ริหารองค์การให้บุคลากรได้รบั รูแ้ ละเข้าใจอย่างทั ่วถึง
ต่อนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

หลักฐานเป็ น
เอกสารการประกาศนโยบาย
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากผูบ้ ริหารองค์การ

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. มี ก ารแต่ง ตั้ง คณะท างานปฏิ บัติ ก ารลด และคัด แยกขยะมู ล ฝอย โดยมี ผู บ้ ริ ห ารองค์ก ารเป็ น
ประธานคณะทางานและผูแ้ ทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ าย

หลักฐานเป็ น
คาสั ่งคณะทางาน

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
3. มีการสารวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูห้ ิว
และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน

หลักฐานเป็ น
เอกสารการสารวจและประเมินข้อมูล

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
4. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็ นแนวทางและกรอบให้
บุคลากรถือเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดาเนินงาน โดยมีผบู ้ ริหารองค์การให้ความเห็นชอบ

หลักฐานเป็ น
เอกสารแผนปฏิบตั ิการ

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

5. มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้า งความรู ้ ความเข้า ใจ เพื่ อ ให้บุ ค ลากรมี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

หลักฐานเป็ น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาเนินกิจกรรม

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
6. มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ใ ห้บุ ค ลากรและประชาชนที่ ม าใช้บ ริ ก ารทราบและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

หลักฐานเป็ น
รูปภาพหรือเอกสารในการประชาสัมพันธ์

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

หลักฐานเป็ น
รูปภาพหรือเอกสารแสดงแผนในการคัดแยกขยะมูลฝอย

การคัดแยกขยะมูลฝอย
ขยะอิ นทรีย์

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะทัวไป
่

ขยะ
รีไซเคิล 30%
ขยะ
อินทรีย์
64%

ขยะ
อันตราย 3%

องค์ ประกอบ
ของขยะมูลฝอย

ขยะทั่วไป
3%

ถังสีเขียวใส่ขยะอินทรีย์

แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอย

ถังสีเขียวใส่ขยะอินทรีย์
ขยะที่เน่ าเสียและ
ย่อยสลาย ได้เร็ว
ตามธรรมชาติ เช่น
ผักผลไม้ ใบไม้ เศษ
อาหาร

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์
• อาหารสัตว์
• ปุ๋ยหมัก
• น้าหมักชีวภาพ
• เลี้ยงไส้เดือน

ถังสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล

แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอย

ถังสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล
ขยะที่สามารถนามารีไซเคิล
หรือขายได้ เช่น แก้ว
กระดาษ พลาสติก โลหะ
ยาง

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการขยะรีไซเคิล
• ธนาคารขยะ
• ขยะแลกแต้ม ขยะแลกของ ขยะแลกไข่
• ร้านศูนย์บาท

• ผ้าป่ ารีไซเคิล
• สิ่งประดิษฐ์

ถังสีส้มใส่ขยะอันตราย
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แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอย

ถังสีส้มใส่ขยะอันตราย
รองรับขยะอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น
ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี
สเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง
หลอดฟลู
หลอด
ฟลูออเรสเซนต์

ขัน้ ตอนการจัดการขยะอันตราย
7 ขัน้ ตอนหลัก
การกระตุ้นจิ ตสานึ ก
 ประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อต่างๆ
 จัด Road Show

การสร้างความรู้
 จัดอบรม
 เคาะประตูบ้าน
 ประชุมกลุม่ ย่อย

การสร้าง
แรงจูงใจ
 จัดกิ จกรรม
ขยะอันตราย
แลกของ
1. การสร้างกลไกการคัดแยก

6. การรีไซเคิ ล
หลอดไฟชนิ ดตรง
แบตเตอรี่มือถือ
ถ่านอัดประจุได้

7. การบาบัด/กาจัด
7.1 การปรับเสถียร/ฝังกลบ
7.2 การเผา

5. การขนส่งไปยังสถานที่จดั การ
บรรทุกภาชนะที่บรรจุขยะอันตรายขึน้ รถ
Roll- off truck

2. การแยกทิ้ ง
2.1 แยกใส่ถงุ วางหน้ า
บ้านตามเวลา
2.2 แยกทิ้ งตามจุดที่
กาหนด
2.3 การจัดวันพิ เศษเพื่อ
รวบรวม

3. การเก็บรวบรวม
3.1 โดยรถขยะมูลฝอยทัวไป
่
ที่มีช่องเก็บเฉพาะ
3.2 โดยรถเก็บขนของเสีย
อันตรายเฉพาะ

4. การเก็บกัก
4.1 รวบรวมหลอดไฟชนิ ด
ตรงที่ไม่แตกส่งรีไซเคิ ล
4.2 บรรจุขยะอันตรายใน
ภาชนะแยกตามประเภท

ถังสีน้าเงินใส่ขยะทัวไป
่

แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอย

ถังสีน้าเงินใส่ขยะทัวไป
่
รองรับขยะทัวไป
่ ที่ย่อยสลายไม่ได้
ไม่เป็ นพิษ และไม่ค้มุ ค่าต่อการ
รีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม
โฟม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
และฟอล์ยที่เปื้ อนอาหาร

การจัดการขยะทัวไป
่
• ลดการเกิดให้มากที่สดุ
• แยกขยะมูลฝอยประเภทอื่น ออกไป
จัดการอย่างเหมาะสม
• ส่งให้หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบกาจัด

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ต้งั ในหน่วยงาน และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามา
ในหน่วยงาน

หลักฐานเป็ น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาเนินกิจกรรม

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

หลักฐานเป็ น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาเนินกิจกรรม

เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
10. มี กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุ นการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่ นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็ นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูห้ ิว

หลักฐานเป็ น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาเนินกิจกรรม

เกณฑ์ประเมินรอบ 12 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

พิจารณาการดาเนินการเพื่อลดขยะมูลฝอยใน 4 หัวข้อ
1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 5 (วัดโดยชั ่งน้ าหนัก) (10 คะแนน)
2. จานวนถุงพลาสติกหูห้ ิวลดลงร้อยละ 10 (วัดโดยการสารวจ) (10 คะแนน)
3. จานวนแก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ 10 (วัดโดยการสารวจ)
(10 คะแนน)
4. จานวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 (วัดโดยการสารวจ) (10 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) คะแนนเต็มข้อละ 10 คะแนน
ให้นาคะแนนในเกณฑ์ท้งั 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4

เกณฑ์ประเมินรอบ 12 เดือน
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ระดับ
ขยะมูลฝอย
คะแนน ลดลงร้อยละ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

< 1.00
1.00 – 1.49
1.50 – 1.99
2.00 – 2.49
2.50 – 2.99
3.00 – 3.49
3.50 – 3.99
4.00 – 4.49
4.50 – 4.99
ตั้งแต่ 5 ขึ้ นไป

ถุงพลาสติกหูห้ ิว แก้วน้ าพลาสติก โฟมบรรจุอาหารลดลง
ลดลงร้อยละ 10 แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ร้อยละ 100
ลดลงร้อยละ 10
< 2.00
2.00 – 2.99
3.00 – 3.99
4.00 – 4.99
5.00 – 5.99
6.00 – 6.99
7.00 – 7.99
8.00 – 8.99
9.00 – 9.99
ตั้งแต่ 10 ขึ้ นไป

< 2.00
2.00 – 2.99
3.00 – 3.99
4.00 – 4.99
5.00 – 5.99
6.00 – 6.99
7.00 – 7.99
8.00 – 8.99
9.00 – 9.99
ตั้งแต่ 10 ขึ้ นไป

< 20
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 99
100

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย

ตัวอย่างการสารวจข้อมูลร้านค้า

การสารวจข้อมูลร้านค้า
ในการพิจารณาเกณฑ์คะแนนถุงพลาสติกหูห้ ิว แก้วพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร จะแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่หน่วยงานมีโรงอาหาร ร้านค้า หรือมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
- สารวจตามปกติ
2. กรณีที่หน่วยงานไม่มีโรงอาหาร ร้านค้า และไม่มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
- ไม่สามารถสารวจได้ ต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมเพื่อลดถุงพลาสติกหูห้ ิว
แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และห้ามโฟมบรรจุอาหารเข้าในหน่วยงาน

การรายงานผลข้อมูล (รายเดือน)

การรายงานผลข้อมูล (รายเดือน) (ต่อ)

หลักการคานวณข้อมูลฐานของปี พ.ศ. 2561
บุคลากรของหน่วยงาน x ค่ากลาง x จานวนวันทางาน 163 วัน
ฐานปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.34 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) x 163 (วัน)
ฐานจานวนถุงพลาสติกหูห้ ิวที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.94 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 (วัน)
ฐานจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.4 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 (วัน)
ฐานจานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.47 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 (วัน)

การคานวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562
ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2562 ไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ (เดือน
มกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2562 (กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน) x 163 (วัน)

อัตราการเกิดของขยะมูลฝอยไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ ปี 2562
(เป็ นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
= ปริมาณขยะมูลฝอยไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ ปี 2562 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (กิโลกรัม)
บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 163 วัน

การคานวณจานวนถุงพลาสติกหูห้ ิวที่เกิดขึ้น ปี 2562
จานวนถุงพลาสติกหูห้ ิวที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562
(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x อัตราการเกิดถุงพลาสติกจากการสารวจ ปี
2562 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 (วัน)

อัตราการเกิดของถุงพลาสติกหูห้ ิวที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน
ปี 2562 (เป็ นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
= จานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2562 ที่ได้จากการสารวจตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ)
บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 163 วัน

การคานวณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2562
จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าใน
หน่วยงาน ปี 2562 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x อัตราการเกิดแก้วพลาสติกจากการสารวจ ปี
2562 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 (วัน)

อัตราการเกิดของแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ได้จากการสารวจข้อมูลของ
ร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562 (เป็ นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน
สิงหาคม 2562)
= จานวนแก้วพลาสติกที่ได้จากการสารวจ ปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ)
บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 163 วัน

การคานวณโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562
จานวนโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562
(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหารจากการสารวจ ปี
2562 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 (วัน)

อัตราการเกิดของโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน
ปี 2562 (เป็ นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
= จานวนโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการสารวจ ปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ)
บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 163 วัน

การคานวณผลดาเนินการ
ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 – ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 x 100
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561

ร้อยละจานวนถุงพลาสติกหูห้ ิวที่ลดลง
= จานวนถุงพลาสติกหูห้ ิวที่เกิดขึ้น ปี 2561 – จานวนถุงพลาสติกหูห้ ิวที่เกิดขึ้น ปี 2562 x 100
จานวนถุงพลาสติกหูห้ ิวที่เกิดขึ้น ปี 2561

ร้อยละจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง
= แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ งที่เกิดขึ้ น ปี 2561 – แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ งที่เกิดขึ้ น ปี 2562

x 100

แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561

ร้อยละจานวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง
= จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561 – จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562 x 100
จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561

ส่วนลดและใช้ประโยชน์ ของเสีย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
โทร 0 2298 2495 โทรสาร 0 2298 5398
Email : 3rgovernment@gmail.com

สวนขยะมูลฝอยชุมชน
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0 2298 2480 – 3 โทรสาร : 0 2298 5398
http://www.pcd.go.th

