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ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี
และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญในปี ๒๕๖๐
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยเฉพาะในระยะ ๕ ปีแรก
และดําเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะกรรมการควบคุมมลพิษแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และกํากับ การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามคําสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และ
แผนจัดการมลพิษ โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี
และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติให้มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําปีในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี และจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานรายปีทุกสิ้นปี ณ เดือนธันวาคม ให้มีการประเมินผล
การดําเนินงานในระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๔
กรมควบคุมมลพิษได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลผลการดําเนินงานในปี ๒๕๖๐ พร้อมปัญหาอุปสรรค
ที่กระทบต่อการดําเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนจัดการมลพิษ โดยรายงาน
จะประกอบด้วย บทสรุป ผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตร์ ความก้าวหน้าในการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะการดําเนินงาน

บทสรุป: ความเคลื่อนไหวการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในรอบปี ๒๕๖๐

• ภาคการผลิตและการบริการในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยวมีการวางแนวทางการดําเนินงานด้านการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุอยู่ในแผนแม่บท
ระดับชาติของแต่ละรายภาค (Sector) รวมถึงมีมาตรฐานสนับสนุนการดําเนินงาน ดังเช่น ภาคอุตสาหกรรม ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๔
แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๙ จังหวัด ๒๒ พื้นที่ เพื่อปฏิรูปและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้าง Green Growth Enterprise รวมไปถึงการมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภาคเกษตรกรรม มียุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่จะกําหนดมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีในการทําเกษตรอินทรีย์ และประยุกต์ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารไทย ซึ่งเป็นการสนับสนุนการลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ภาคการคมนาคมขนส่งและภาคพลังงาน มีการวางกฏระเบียบและมาตรฐานมาสนับสนุน อาทิ การออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มาตรการ
สนับสนุนจูงใจผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลและผู้ประกอบการของไทย เกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (Building
Energy Code: BEC) และเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว มีแผน

-๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการการพัฒนา
การท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน
ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๖) และหลักเกณฑ์สากลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับแหล่งท่องเที่ยว (Tourism
Criteria for Tourism Destination: GSTC-D) ซึ่งในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเน้นการเพิ่มผลประโยชน์
และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม และการมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สําหรับภาคส่วนที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในการ
ขับเคลื่อนให้การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืน คือ ภาคการบริโภค ซึ่งจะดําเนินการตาม
แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะที่ ๓) เพื่อขยายการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมสู่ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การเข้าสู่ระบบมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เกษตรกรรม
แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยว ภาครัฐจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้และเทคโนโลยีสะอาด/เทคโนโลยีสีเขียว
เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในภาคการผลิตและภาคการบริโภคให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีที่ภาครัฐกําหนดให้กระบวนการผลิตและมีดําเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้ อมมุ่ งสู่ การผลิ ตที่ เป็ นมิตรกั บสิ่ งแวดล้ อม ในปี ๒๕๖๐ มี ผู้ ประกอบการในหลายภาคส่วน (Sector) ที่ ได้ รับการ
ประเมินผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อเป็นแรงจูงใจและสนับสนุนให้มีการขยายกลุ่มเป้าหมาย
ในวงกว้างมากขึ้น ได้แก่ สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ๒๑๒ แห่ง และเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco network) ๑๘ เครือข่าย สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ๑๙๓ ราย แหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ๑๓ แห่ง การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๔๕ แห่ง
และธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ๖๗๓ ราย มีการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสนับสนุนการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดหารถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในกรุงเทพมหานคร และนําร่องโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)
• ฉลากสิ่งแวดล้อมสําหรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องเพิ่มช่องทางการรณรงค์และ
ขับเคลื่อนให้มีกระแสความสนใจในท้องตลาด ซึ่งปัจจุบันมีฉลากสิ่งแวดล้อม ๖ ประเภท ได้แก่ ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ฉลากประสิทธิภาพสูง และใบไม้เขียว
โดยแบ่งเป็นสินค้า ๔๖ ประเภท และบริการ ๘ ประเภท ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกภาคการผลิตตามรายสาขา การสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภครับทราบจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่จะสนับสนุนก่อให้เกิดการปรับปลี่ยนพฤติกรรมการอุปโภค/บริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และ
ปัจจัยดังกล่าวจะทําให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นตาม
ความต้องการของผู้บริโภค สําหรับการดําเนินงานในส่วนของภาครัฐเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประเภทฉลากสิ่งแวดล้อมและ
รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ภายใต้แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญคือ เน้นให้
ภาคผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น

-๓• ปัญหาการจัดการสิง่ แวดล้อมที่ถกู หยิบยกเป็นที่สนใจอย่างมากของประชาชนเป็นจํานวนมากในรอบปี ๒๕๖๐
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่จัดทําโดยกรมประชาสัมพันธ์ คือ
ปัญ หาขยะล้นเมือ ง การทิ้งขยะในแหล่ งน้ําสาธารณะ การส่ งเสริมเพื่อช่วยลดปริ มาณขยะ ผ่ านทางวิทยุ โทรทัศน์ เฟสบุ๊ ค
วิทยุกระจายเสียง ป้ายประกาศในชุมชน และหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การนําเสนอประเด็นปัญหาการจัดการมลพิษและเสนอไอเดียใหม่เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ผ่านสื่อรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย การใช้สารเคมีทางการเกษตร
กระแสการรณรงค์การลดขยะพลาสติกในทะเล การศึกษาวิจัยและการนํานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการขยะและน้ําเสียของสถาบัน
อุดมศึกษา การเรียนการสอนในโรงเรียนให้เยาวชนมีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อปลูกจิตสํานึก การส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
ลดใช้ถุงพลาสติกและการเข้าร่วมของภาคเอกชนในการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ําดื่ม เป็นต้น
• หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานอนุมัติ อนุญาต และกํากับดูแล มีการติดตามตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษ
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/มาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายมลพิษที่มีการประกาศใช้กับแหล่งกําเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมไปถึงตามพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองกับแหล่งกําเนิดมลพิษและให้คําปรึกษากับแหล่งกําเนิดมลพิษในการแก้ไขปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อให้คุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีการตรวจสอบการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ
มีแหล่งกําเนิดน้ําเสียปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประมาณร้อยละ ๕๔
มีการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพรถให้สํานักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ ติดตามตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ
ที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียง (ควันดํา-เสียงดัง) ในพื้นที่เขตเมืองใหญ่เพื่อให้เจ้าของยานพาหนะมีการดูแลและบํารุงรักษา
เครื่องยนต์ให้ระบายมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการตรวจวัดควันดํา มีรถยนต์
ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๙.๔ รถโดยสารประจําทางปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๙.๘ ในส่วนของการจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดส่งกากของเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ๓๒.๙๕ ล้านตัน
(ร้อยละ ๖ เป็นกากอุตสาหกรรมอันตราย และร้อยละ ๙๔ เป็นกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย) และมีการนํากลับมาใช้ประโยชน์
๒๐.๘ ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นกากของเสียอุตสาหกรรมไม่เป็นอันตราย รวมถึงมีการออกข้อกําหนด และปรับปรุงมาตรฐาน
เพื่อควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกําเนิดมลพิษ
• ระบบการจั ด การของเสีย ทั้ ง ชุ ม ชน อุ ต สาหกรรม มี แ ต่ยัง ไม่ค รอบคลุม และที่มี อ ยู่ ยั ง เดิ น ระบบ
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดําเนินการ ๒,๘๖๗ แห่ง จากทั้งหมด
๓,๑๐๑ แห่ง และมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการอย่างถูกต้อง รวม ๖๗๗ ระบบ จากทั้งสิ้น ๒,๙๑๔ ระบบ การจัดการ
กากของเสียในภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานบําบัดกําจัดกากอุตสาหกรรม ๑,๖๙๔ แห่ง สามารถบําบัดกําจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมรวม ๓๒.๙๕ ล้านตัน และสัดส่วนศักยภาพรองรับระหว่างผู้ก่อกําเนิดของเสีย (WG) กับผู้รับบําบัดกําจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม (WP) รายภูมิภาค (WP:WG) เป็นดังนี้ ภาคใต้ ๑๒๑:๑ ภาคเหนือ ๑๐๒:๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐๑:๑
ภาคตะวันตก ๖๕:๑ ภาคกลาง ๔๔:๑ และภาคตะวันออก ๑๒:๑ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งหมดประมาณ ๕๘,๐๐๐ ตัน
เกิดจากสถานพยาบาลรวม ๒๖,๘๖๓ แห่ง เป็นโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๐,๘๕๖ แห่ง โรงพยาบาลเอกชน
๓๕๗ แห่ง คลินิกเอกชน ๑๑,๙๓๐ แห่ง สถานพยาบาลสัตว์ ๒,๕๒๒ แห่ง ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ๑,๑๙๘ แห่ง
ในขณะที่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด ๗๓ แห่ง สามารถกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ ๕๑,๓๐๐ ตัน (ร้อยละ ๘๘.๕) โดยเป็น
เตาเผามูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ แห่ง เอกชน ๔ แห่ง และโรงพยาบาล ๖๒ แห่ง และการจัดการน้ําเสีย
มีน้ําเสียเกิดขึ้น ๙.๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนทั่วประเทศ รวม ๑๐๕ แห่ง รองรับน้ําเสียได้
๓.๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสียเดินระบบได้ ๙๗ แห่ง ชํารุด ๕ แห่ง และชะลอหรือยกเลิก
โครงการ ๓ แห่ง

-๔• มี เ ครื่อ งมื อ ที่ สําคั ญ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ดํา เนิ น การร่ว มกั น ในการจั ด การมลพิ ษ ได้ มี ประสิทธิภาพ
อาทิ การปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อาทิ ระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกระบวนการกํากับดูแลตรวจติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) และระบบการติดตามตรวจสอบ (ME&A))
และการดําเนินการเขตควบคุมมลพิษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และการมีตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินและคุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมาย
ทําให้การทํางานของหน่วยงานมีเป้าหมายการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
• เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนช่วยดําเนินการจัดการมลพิษ อาทิ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ทําให้มีกลไกที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ซึ่งในอนาคตต้องขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง
มีการขยายความร่วมมือในการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนในการจัดการปัญหามลพิษ เช่น
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ๑๐ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก การเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งอนุสัญญาด้านการจัดการสารเคมี และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน
และภาคการขนส่ง ให้ใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริโภคและการใช้ทรัพยากรที่พอดี
แนวทางการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. กําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ - มี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทย ระยะ ๒๐ ปี
ให้ชัดเจน ดําเนินนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ในลั ก ษณะเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ (Eco พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๔ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
Industrial Town)
การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
๒. สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ - แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๙ จังหวัด
๒๒ พื้นที่ โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการ
และความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
๓. ลดการใช้สารเคมีอันตราย
๔. ส่งเสริมการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ลดและป้องกันมลพิษใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าของทุกภาคส่วน
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเพื่อของบประมาณในการดําเนิน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design)
โครงการ

-๕แนวทางการดําเนินงาน
๕. ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นของเสี ย จาก
กระบวนการผลิตระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม
๖. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากฎระเบี ย บควบคุ ม
การนําเข้า ส่งออกเศษวัสดุรีไซเคิล และคุณภาพ
วัตถุดิบจากวัสดุใช้แล้ว
๗. ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจ
ได้ แ ก่ ลดภาษี เ ครื่ อ งจั กรอุ ปกรณ์ ใ ห้ กั บ ผู้ผ ลิ ต
สินค้า ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทําโปรแกรม
ส่งเสริมการลงทุน
๘. กําหนดมาตรฐานรับรองสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกําหนดฉลาก
๙. กํ า หนดให้ ม ี ห น่ ว ยงานให้ ก ารรั บ รอง
ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labeling)
๑๐. ยกระดับมาตรฐานทั่วไปที่ควบคุมปริมาณ
ปรอทในผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเชิงบังคับ
๑๑. สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Industry) และพัฒนา
ผลิตภาพสําหรับอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
โดยคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
และอบรมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ เพื่อยกระดับ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวหรือเข้าสู่การรับรองระบบตามมาตรฐานสากล
พื้นที่เป้าหมาย อาทิ ลุ่มน้ําท่าจีน แม่กลอง เจ้าพระยา ลุ่มน้ําภาค
ตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียงกับลุ่มน้ําดังกล่าว
- ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว จากการเชิญชวนสถานประกอบการเป้าหมาย
เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ประมาณ ๑๐๐ ราย โดยในปี ๒๕๖๐
มี ห น่ ว ยงานจากที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ทั้ ง สิ้ น ๒๑๒
หน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ ๕ จํ านวน ๒๓ หน่ วยงาน และรางวั ล อุ ต สาหกรรมสี เขี ยว
ระดับ ๔ จํานวน ๑๘๙ หน่วยงาน
- ส่ งเสริ มโรงงานอุ ตสาหกรรมให้ มี ความรั บผิ ดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginer, CSR-DIW, CSR-DIW continuous,
CSR-DIW Network, CSR-DIW in supply chain, CSR-DIW
Advance, CSR-DIW Project and Pre CSR-DIW) โดยสร้าง
ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้
เกี ย รติ บั ต รตามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙ ให้ความรู้ในการพัฒนา
สู ่ค วามเป็น อุต สาหกรรมสีเ ขีย วในระดับ ที ่ส ูง ขึ ้น คือ ระดั บที่ ๒
(ปฏิบัติการสีเขียว) และระดับ ๓ (ระบบสีเขียว) และให้ความรู้วิสาหกิจ
ชุ ม ชนขนาดเล็ ก ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการดํ า เนิ น งานด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- พั ฒ นาการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ่เ ป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ ม โดย
เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ๒๐๐ ราย
ให้ส ามารถนํ า ความรู้ด ้า นการผลิต และผลิต ภัณ ฑ์ที ่เ ป็น มิต รกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสร้ า งมู ล ค่ า ให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
ผ่ า นการรับรองด้า นสิ่งแวดล้อ ม (ฉลากสิ่งแวดล้อ ม ประเภท ๒)
ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๒๑
- ดําเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ การยกระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยมาตรฐาน CSR การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

-๖แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
(Eco Industrial Town Center) ส่วนกลางและในระดับพื้นที่เร่งด่วน
และปกติ รวม ๑๖ ศูนย์ การจัดตั้งโครงสร้างการบริการดําเนินการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัดและ
ระดับพื้นที่ การจัดทําตัวชี้วัดและการประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ การจัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network)
๑๘ เครือข่าย เป็นต้น
- ดําเนินการยกระดับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๘ จังหวัด
(จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุ รี
ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี) ตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ให้เข้าสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ ๓ มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อํานาจหน้าที่และแนวทางการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้อง ผ่านศูนย์ตรวจสอบและประเมินผล
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industrial Town Center)
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ในพื้นที่เร่งด่วนและปกติ รวม ๑๖ ศูนย์
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
และพัฒนาเมือ งอุต สาหกรรมเชิงนิเ วศเป้า หมายในจังหวัด ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยา โดยคัดเลือกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงเพื่อนําร่องในการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล
และนําของเสียมาเป็นพลังงานทดแทน
- ยกระดั บศูนย์ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมือง
อุ ตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ๑๕ จั งหวั ด (จั งหวัดระยอง สมุ ทรปราการ
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี)
จัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ทําการตรวจประเมิน
พื้น ที่เ ป้ า หมายของการพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ และ
ทํา ระบบการจัดการฐานข้อมูลการพัฒนาพื้นที่เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศรายจังหวัด
- ส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวและเหมืองแร่สีเขียว โดยเชิญชวนสถาน
ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียว และจัดการ
ฝึกอบรมให้คําแนะนําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
มาใช้ในสถานประกอบการ (๕ส) ให้กับสถานประกอบการรายเดิม
ที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบ
ทดแทนในอุ ตสาหกรรมก่ อสร้ างที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม โดยนํ า
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ขยะและวัสดุเหลือใช้และของเสียรวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนให้กับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
- ศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ําใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนํา
เทคโนโลยีการหมุนเวียนน้ําและนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ใหม่ และพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้น้ํา
- ดําเนินโครงการจัดการลดการปล่อยคาร์บอน (Supply Chain
De-carbonization) ทําให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
และสามารถดําเนินการปรับปรุงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในห่วงโซ่
อุปทาน ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีแนวปฏิบัติที่ดีสามารถ
ลดคาร์บอนลงได้ไม่ต่ํากว่า ๕%
- ดําเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
ทําให้โรงงานสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณของสูญเสียและ
ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ ๕
- ดําเนินโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว
(Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทําให้เกิดการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นที่ทํามาจากเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทําให้ผู้ประกอบการ
ได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพตามแนวทาง Green Productivity
การประเมินเทคโนโลยีสะอาด การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
เพิ่มสมรรถนะในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- ดําเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนด้วยการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Productivity For Sustainability
Thai Industry) ทําให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ลดของเสียในโรงงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กําหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปฏิบัติ
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สร้างคู่มือแนวทางการเพิ่มศักยภาพด้วย
Clean and Green Productivity สร้างคู่มือแนวทางแก้ไขปัญหา
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการพัฒนา “เครือข่ายพลังงานสีเขียว”
- ดําเนินโครงการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ด้านการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ
จํานวน ๒๐๐ ราย ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีระบบการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพร้อมเข้ าสู่ระบบการเปิด เผยข้อมู ล
ด้วยการรับรองตนเองของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นๆ
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- ดําเนินโครงการให้คําปรึกษาแนะนาแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยี
สะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว (Clean and Green Technology :
CGT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน ๔๕ กิจการ และ
จัดอบรมกระตุ้นจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการ
SMEs เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการที่ปรับปรุงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖ และลดของเสียในกระบวนการที่ปรับปรุงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
- จัดทําฐานข้อมูลสมดุลมวล (Mass Balance) เช่น วัตถุดิบ พลังงาน
น้ํา กากของเสีย ฯลฯ ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เร่งด่วนและปกติ
รวม ๑๕ จังหวัด ๑๘ พื้นที่
- ดําเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้าย
ข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) โดยกําหนดให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องยื่นป้ายข้อมูลรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล (ECO Sticker) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งหน่วยทดสอบ เพื่อใช้ในการชําระภาษีสรรพสามิต โดย ECO
Sticker เป็นการแสดงถึงคุณสมบัติ สะอาด ประหยัด ปลอดภัยที่ทําให้
ผู้ซื้อรถยนต์สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของรถยนต์และใช้ประกอบ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ ทั้งนี้ ECO Sticker เปิดดําเนินการตั้งแต่ตุลาคม
๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน (กันยายน ๒๕๖๐) มีผู้ประกอบการขออนุมัติ Username
และ Password จํานวน ๑๒๗ ราย รวมทั้งระบบฯ ได้ดําเนินการอนุมัติ
ECO Sticker ให้กับผู้ประกอบการกว่า ๔,๑๗๖ ป้าย
- ดําเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining)
และอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
ประเภทเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงงานโม่ บดหรือย่อยหินและโรงประกอบ
โลหกรรม เหมืองแร่สีเขียวและอุตสาหกรรมสีเขียว โดยให้คําแนะนํา
ตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวกับสถานประกอบการเป้าหมายจํานวน
๔๐ ราย พร้อมทั้งเชิญชวนสถานประกอบการรายเดิมให้ร่วมรักษามาตรฐาน
โดยมีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ๒๔ ราย และรักษามาตรฐาน ๑๐๑ ราย
โดยผลการดําเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๐ มีสถานประกอบการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวมาแล้วทั้งสิ้น
๑๙๓ ราย แบ่งเป็นประเภทเหมืองแร่ ๙๒ ราย โรงงานโม่ บดและ
ย่อยหิน ๖๙ ราย โรงแต่งแร่ ๒๗ ราย โรงประกอบโลหกรรม ๕ ราย
- สนับสนุนให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐานในความรับผิดชอบที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวเข้าสู่อุตสาหกรรม

-๙แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
สีเขียว (Green Industry) ระดับ ๓ ในปี ๒๕๖๐ มีสถานประกอบการ
จํานวน ๓๔ ราย ที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว สมัครขอรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๓ (ระบบสีเขียว) และได้รับการรับรองทั้ง
๓๔ ราย ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ ๓ ปี
การผลิตภาคเกษตรกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๒. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีกระบวนการผลิตที่ - จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ๒๕๖๔ โดยในปี ๒๕๖๐ ได้การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการส่งเสริม
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยเป็นมาตรฐานเชิง ให้คําแนะนําเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
สมัครใจในระยะแรก
และกลุ่มเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การต่อยอดการผลิต
๑๓. ออกนโยบายให้ สิ น ค้ า เกษตรเป้ า หมาย ไปสู่การแปรรูปและทําธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์ และประเมินเกษตรกร
เพื่อเข้าสู่การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน วิจัยเทคโนโลยี
สําคัญทําการเกษตรโดยใช้ GAP
๑๔. ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ การผลิตเกษตรอินทรีย์พืช ประมง และปศุสัตว์
- พัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP โดยพัฒนา
Zoning
อาสาสมัครเกษตร GAP อาสา ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ผลิต
๑๕. ลดการใช้สารเคมีอันตราย
สินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามระบบ GAP พืช เพื่อเป็น
๑๖. ถอดบทเรียน Smart Farmer
๑๗. กํ า หนดมาตรฐานรั บ รองสิ น ค้ า เกษตร วิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ใน ๗๗ จังหวัด
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกําหนดฉลาก
๑๘. สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ เ กษตรกรที่ ไ ด้ รั บ โดยพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ่มเกษตรกร
สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จัดทําเขตเกษตรอินทรีย์ และ
รางวัล
จัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
- สนับสนุนผู้ผลิตเขาสู่ระบบมาตรฐานโดยการตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเข้าสู่มาตรฐาน จํานวน ๓๒,๔๔๔ ฟาร์ม แบ่งเป็น
ฟาร์มมาตรฐาน safety Level จํานวน ๑๙,๙๐๗ ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐาน
GAP จํานวน ๑๒,๕๐๙ ฟาร์ม และฟาร์มมาตรฐาน CoC จํานวน ๒๘ ฟาร์ม
- ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
ปรับเปลี่ยนมาสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Zoning) จํานวน ๒,๑๑๗.๒๓ ไร่
- ถอดบทเรียน Smart Farmer ด้านการประมง จํานวน ๒๕๐ ราย
- วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน/เกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรม
เกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
- จัดงานมหกรรม “เกษตรปลอดภัย นําไทย สู่ความยั่งยืน ” เพื่อแสดง
ศักยภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน GAP สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic)

- ๑๐ แนวทางการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๙. กําหนดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม - ดําเนินโครงการ “ชายหาดติดดาว” โดยได้ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ชายหาดท่องเที่ยว ในปี ๒๕๖๐ มีชายหาดที่ผ่านการประเมิน รวม ๑๓ แห่ง
๒๐. พัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการมีกระบวนการ ได้แก่ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี หาดแหลมศาลา หาดอ่าวมะนาว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดอ่าวคา หาดสามเส้า หาดถ้ําร้าง จังหวัด
ดําเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒๑. จัดทําข้อควรปฏิบัติ (Do and Don’t) สุราษฎร์ธานี หาดท้ายเหมือง หาดอ่าวเกือก หาดไม้งาม จังหวัดพังงา
หาดแหลมโตนด หาดเกาะรอก หาดบิเละ จังหวัดกระบี่ หาดทราย
สําหรับนักท่องเที่ยว
๒๒. ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจ เกาะลิดี จังหวัดสตูล เพื่อให้ชายหาดท่องเที่ยวมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๒๓. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
๒๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เยาวชน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
สถานประกอบการท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ รอง และผู้ประกอบการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียในพื้นที่ท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติ
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
๑๐ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
- จัดทําโปรดแกรมและจัดทําคู่มือแนวทางในการประเมินขีดความสามารถ
ในการรองรับนักท่องเที่ยว (คู่มือการใช้งานโปรแกรมการประเมิน
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว) สําหรับแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม รวมถึงจัดทําคู่มือแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการรองรับนักท่องเที่ยว
- จัดกิจกรรม“รณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (GREEN TOURISM)” ณ จังหวัดชลบุรี
- จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดกาญจนบุรี
- จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําและแพบริการท่องเที่ยว จํานวน
๔ ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดชุมพร โดยมีเข้าร่วม
๔๗๐ คน
- ดําเนินโครงการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand
Tourism Awards) โดยมีแนวคิดการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
สินค้าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืนใน ๔ มิติ ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากรธรรมชาติ (๒) การบริหารจัดการที่ตระหนักต่อประเพณีวัฒนธรรม

- ๑๑ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
และวิถีชีวิต (๓) การบริหารจัดการที่ชุมชนมีส่วนร่วม และมีการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม (๔) การบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR)
- ดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม Green Tourism เพื่อ
สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าการท่องเที่ยวซึ่งมีการบริหาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวคิด ๗ Greens (Green
Heart, Green Logistics, Green Attraction, Green Activity, Green
Community, Green Service และ Green Plus)
- เผยแพร่ข้อปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยว บนเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว
www.tourism.go.th/view/๑/ข้อควรทําและไม่ควรทํา/TH-TH
- ดําเนินการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
จํานวน ๔๕ แห่ง
- จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและผู้ ป ระกอบการที่ ผ่ า นการตรวจประเมิ น จาก
กรมการท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น
๖๗๓ ราย
- จัดทําทําเนียบผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
(Directory Thailand Standard ๒๐๑๕)
การคมนาคมขนส่งและการใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒๕. ใช้มาตรการลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล - จัดหารถโดยสารที่ใช้เชิ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในกรุงเทพมหานคร
ที่วิ่งในพื้นที่การจราจรหนาแน่น
๔๘๙ คัน เพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
๒๖. ยกระดั บ การผลิ ต ยานพาหนะให้ ร องรั บ - พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การยกระดั บมาตรฐานการควบคุ มการระบาย ในเส้นทางสายสีน้ําเงิน : หัวลําโพง-บางแค และบางซื่อ -ท่าพระ
สายสีเขียว : แบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
มลพิษและคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
๒๗. สนับสนุนการผลิตยานพาหนะที่เป็นมิตร สายสีส้ม : ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี สายสีชมพู: แคราย-มีนบุรี และ
สายสีเหลือง: ลาดพร้าว-สําโรง สายสีแดง: บางซื่อ-รังสิต และพัฒนา
ต่อสิ่งแวดล้อม
๒๘. สนับสนุนงบประมาณจัดทําสนามทดสอบ ระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง (บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก)
และสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-หัวลําโพง) ขยายโครงข่ายระบบขนส่ง
ระดับเสียงยานพาหนะใหม่ขณะวิ่ง
๒๙. สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเดิ น ทางที่ เ ป็ น มิ ต ร ทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมืองบางซื่อ-พญาไท
ต่อสิ่งแวดล้อม
- นําร่องโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities๓๐. ปรับปรุงถนนให้มีความเรียบ
๓๑. จัดทําทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย Clean Energy) โดยคัดเลือก ๗ Business Model ได้แก่ ๑) นิด้า
มลพิษของภาคการขนส่ง (Pollution Release มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ๒) มช. (เมือง)
มหาวิท ยาลัย อัจ ฉริย ะพลัง งานสะอาด ๓) เมือ งจุฬ าฯ อัจ ฉริย ะ
and Transfer Registers: PRTR)
๔) ธรรมศาสตร์ ศูน ย์รังสิต : ต้น แบบเมือ งมหาวิท ยาลัย อัจ ฉริย ะ

- ๑๒ แนวทางการดําเนินงาน
๓๒. สนั บ สนุนการใช้ เชื้อเพลิ ง สะอาดสํ าหรั บ
ยานพาหนะ
๓๓. กําหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมมลพิ ษ
โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินและพลังงานทดแทน
๓๔. กํ า หนดมาตรการหรื อ ระบบรองรั บ การ
กําจัดซากผลิตภัณฑ์ประเภทแบตเตอรี่
๓๕. พั ฒ นามาตรฐานอาคารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงาน
๕) วิสซ์คอม วัน-โอ-วัน ๖) ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่ง
สาธารณะเปลี่ยนเมืองและ ๗) เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง เพื่อให้เกิด
เมืองต้นแบบในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
- จัดทําเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (Building Energy
Code: BEC) และการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ
- ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โดยนําร่อง
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ในเส้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า และวางมาตรการ
สนับสนุนจูงใจผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลและผู้ประกอบการของไทย
- ประกาศกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิตในการส่งเสริม
การผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๓๘)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการผลิตและ
การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ออกเป็นประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ ๑๓๘) ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยลดอัตรา
ภาษีสําหรับรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV)
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) รถยนต์นั่งแบบผสมที่ใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) รถยนต์นั่งแบบพลังงานไฟฟ้า
(Electric Powered Vehicle)
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม
และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้ร่วมกันพัฒนาระบบ
ทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย ซึ่งมีการคํานวณ
ปริมาณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งกําเนิดประเภทต่างๆ
ในพื้นที่นําร่องจังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๗- ๒๕๕๘
การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓๖. กระตุ้นจิตสํานึกให้เกิดความตระหนักให้มี - จัดทําแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดค่านิยมพอดี สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะที่ ๓) โดยมีเป้าหมาย คือ
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
๑) ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
๓๗. ใช้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางสื่ อ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกํากับของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างกระแส ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ค่านิยมการบริโภคและการเลือกใช้สินค้าและ ๑๑ รายการ ได้แ ก่ (๑) กระดาษถ่ายเอกสารหรือ งานพิม พ์ทั่ว ไป
(๒) กระดาษชําระ (๓) เครื่องถ่ายเอกสาร (๔) ตลับหมึก (๕) เครื่องพิมพ์
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ซองเอกสาร (๗) ปากกาไวต์บ อร์ด (๘) ผลิต ภัณ ฑ์ล บคํา ผิด

- ๑๓ แนวทางการดําเนินงาน
๓๘. กําหนดพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในประเทศ
๓๙. ออกนโยบายรั ฐบาลเพื่ อ กระตุ้ น ให้
ประชาชนเข้าสู่พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้สินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔๐. ให้ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน เป็ น ผู้ นํ า ในการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Green Public Procurement)
๔๑. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพื่ออํานวย
ความสะดวกหน่วยงานราชการในการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงาน
(๙) แฟ้มเอกสาร (๑๐) บริการทําความสะอาด และ (๑๑) บริการเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร
๒) การเพิ่มจํานวนหน่วยงาน ที่เข้าร่วมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓) การเพิ่มมูลค่า การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ใน ๒๔ รายการ (๑๙ สินค้า ๕ บริการ)
- จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่หน่วยงานในระดับภูมิภาค
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train to Trainer สร้างผู้นําด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค
และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ภาคเอกชน
- กําหนดเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้เพิ่มมากขึ้น อาทิ แฟ้มกระดาษ ซองเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบกําลังไฟฟ้าสํารอง (UPS) และยางรถยนต์ สถานประกอบ
กิจการซ่อมยานพาหนะ และปัจจุบันมีสินค้าและบริการที่ผ่านเกณฑ์
ข้อกํา หนดสิน ค้าและบริการที่เป็น มิต รกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
(ตะกร้าเขียว) รวมทั้งสิ้น ๓๐ รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดกําจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
ให้ความสําคัญกับการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิด การจัดการให้มีระบบการจัดการของเสีย ทั้งจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคชุมชน ภาคการบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง โดยครอบคลุม
การจัดการทั้งขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรม สารอันตราย น้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ
แนวทางการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
๑. กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างและฟื้นฟูประสิทธิภาพ - แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เป้าหมาย
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิม
คือ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกําจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ ๕
๒. กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- จัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างจาก ๓๐.๔๙ ล้านตัน เหลือ ๓.๙ ล้านตัน
ที่บ้านเรือนและอาคาร
๓. จัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) - สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ จํานวน ๓,๑๐๑ แห่ง
๔. จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer เปิดดําเนินการได้ ๒,๘๖๗ แห่ง ปิดดําเนินการไป ๒๓๔ แห่ง มีระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด ๒,๙๑๔ ระบบ (บางแห่งมีระบบกําจัดขยะ
Station) สําหรับอปท. ที่อยู่ห่างไกล
มูลฝอยมากกว่า ๑ ระบบ) เป็นระบบกําจัดขยะมูลฝอยทีด่ ําเนินการ
๕. จัดให้มีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
๖. ให้ อปท. จัดให้มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูก ได้อย่างถูกต้องเพียง ๖๗๗ ระบบ อีก ๒,๒๓๗ ระบบ ยังดําเนินการ
สุขลักษณะตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน ไม่ถูกต้อง
- สนับสนุนให้ อปท. จัดการขยะอย่างถูกต้อง จํานวนขยะที่เข้าระบบ
๗. กําหนดมาตรการลดขยะอาหาร
ถูกต้องเพิ่มจาก ๙.๕๗ ล้านตัน เป็น ๑๑.๖๙ ล้านตัน

- ๑๔ แนวทางการดําเนินงาน
๘. ให้มีจุดรวมของเสียอันตรายชุมชนทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน
๙. ให้เอกชนเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุ
๑๐. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๑๑. เพิ่มการจัดตั้งศูนย์กําจัดของเสียอันตรายชุมชน
โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุรีไซเคิลอื่น
๑๒. ออกมาตรการป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพ/
สินค้ามือสอง เข้ามาจําหน่ายและใช้งานในประเทศ
๑๓. จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับใหม่
๑๔. กําหนดสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก
ให้ควบคุมการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
๑๕. ให้ทุก อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการเก็บขน
การกําจัด และค่ากําจัดขยะมูลฝอย
๑๖. จั ด ทํ า กฎหมายเฉพาะการบริ ห ารจั ด การ
ขยะในภาพรวมของประเทศ
๑๗. ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
บริเวณโดยรอบสถานที่บําบัด/กําจัดขยะมูลฝอย
๑๘. ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ร่ ว มตั ด สิ น ใจใน
โครงการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่เริ่มดําเนินงาน
๑๙. สร้างความเข้าใจกับประชาชนรอบสถานที่
กําจัดขยะ
๒๐. ควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งไม่ให้
มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล
๒๑. สร้างความเข้าใจเพื่อลดปริมาณขยะทะเล
ที่ต้นทาง

ผลการดําเนินงาน
- แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๒ โดยมีเ ป้า หมายลดปริม าณขยะร้อ ยละ ๗ ในปี ๒๕๖๒
รวบรวมขยะอัน ตรายได้เ พิ่ม ขึ้นร้อ ยละ ๓๐ จากปี ๒๕๕๖ และ
เพิ่ ม เทคโนโลยีกํา จั ด ขยะมูล ฝอยเพื่ อ นํา ไปใช้ป ระโยชน์เ พิ่ ม ขึ้ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปี ๒๕๕๖
- ตรวจและจับปรับการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ การลักลอบทิ้ง
มูลฝอยในที่รกร้างว่างเปล่า การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี
ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
- สร้างวินัยและจิตสํานึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน โดยการจัดอบรม
นักเรียนให้ลดและคัดแยกขยะ จัดระบบถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท
และคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่น
และประชาชนทั่วไป
- จัดทําแผนบริหารจัดการขยะของสํานักงานเขต และดําเนินการส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมมือในการลดและคัดแยกขยะ
รีไซเคิลและขยะเศษอาหารนํากลับมาใช้ประโยชน์คัดแยกขยะอันตราย
ออกจากขยะทั่วไป ให้กรุงเทพมหานครเก็บขนเพื่อนําไปกําจัด และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะตามเวลานัดหมายอย่างต่อเนื่อง
กรณีมีขยะตกค้าง ให้สํานักงานเขตทําความเข้าใจกับประชาชนให้
ทิ้งขยะตามเวลากําหนด และจัดรถเข้าจัดเก็บเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน
เป็นครั้งคราว
- ตั้งถังทิ้งขยะแยกประเภทอย่างน้อย ๒ ประเภท ในสวนสาธารณะ
และมีถังหรือตู้รับขยะอันตราย นําขยะที่คัดแยกได้ไปใช้ประโยชน์
- นําใบไม้ กิ่งไม้ และผักตบชวาไปทําปุ๋ยหมักหรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย
อินทรีย์อ่อนนุชและหนองแขมเพื่อบดย่อยหมักปุ๋ย ผสมกับกากตะกอน
สิ่งปฏิกูล
- บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานครกับแผนปฏิบัติการ
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ดังนี้
๑) ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและสถานศึกษา
ทั้งในภาครัฐและเอกชน ศาสนสถาน สถานประกอบการ เช่น ตลาด
ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ํามัน โรงแรม ร้านอาหาร ส่วนราชการ
สถานที่ท่องเที่ยว ดําเนินการลดและคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก
โฟม ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายแทน ตั้งภาชนะรองรับขยะ แยกประเภท
ตามบริบทของสถานที่ มีเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐
๒) ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการที่เป็นจุดศูนย์รวม
ประชาชน เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ํ ามัน มีการจัดตั้ ง
“จุดรวมขยะอันตราย” มีเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

- ๑๕ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
๓) จัดปฏิทินกําหนดวัน เวลา ให้ผู้รับซื้อของเก่าประเภทขยะรีไซเคิล
เครื่องใช้ไฟฟ้าและขยะอันตราย เข้ามาให้บริการในชุมชน มีเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
๔) จัดภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสมกับบริบทของสถานที่ กําหนดวัน
และเวลาในการเก็บ/ขน ขยะแต่ละประเภท มีเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐
๕) สร้างจิตสํานึกและประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้กับ
เยาวชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกําเนิด
อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ กิจกรรม มีเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐
๖) ให้ความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการคัดแยกขยะกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
มีเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐
๗) ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
-กันยายน ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะเฉลี่ย ๑๐,๕๒๖.๙๒ ตันต่อวัน
๘) ปริม าณมูล ฝอยที่คัดแยกที่แ หล่งกําเนิด นํา ไปใช้ป ระโยชน์
๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๙
๙) ปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมได้ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
- กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๙๙๓.๐๓ ตันเฉลี่ย ๒.๗ ตันต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔
๑๐) กําจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการร้อยละ ๑๐๐ โดย มีปริมาณ
ขยะเฉลี่ย ๑๐,๕๒๖ ตันต่อวัน ประกอบด้วย
๑๐.๑) โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ขนาด ๑.๖๐๐ ตันต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๑๕
๑๐.๒) โรงงานเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าหนองแขม ขนาด ๕๐๐
ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕
๑๐.๓) จ้างเอกชนขนย้ายไปกําจัดโดยวิธีฝั่งกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
๘,๔๒๖ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๘๐
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่นให้เกิดการบริหารจัดการขยะ
ที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยดําเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม ๑๐ จังหวัด จํานวน ๑๑๙ แห่ง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด้านการจัดการขยะให้เป็นรูปธรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
ด้วยหลัก 3R การคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
- มีโรงไฟฟ้าจากขยะ ๓๒ แห่ง กําลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ
๑๙๐.๔๙๑ เมกะวัตต์
- ขับเคลื่อนการออกข้อกําหนดของท้องถิ่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และควบคุมการประกอบการขนถ่ายและกําจัดสิ่งปฏิกูล

- ๑๖ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- จัดทําและเผยแพร่คู่มือการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพื่อป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี
- สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม
โดยให้ อปท. ส่งเสริมชุมชน ลด คัดแยกขยะตั้งแต่บ้านเรือน เก็บขน
แยกประเภท และนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง มี อปท. ต้นแบบในการจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน
- ออกประกาศกรมควบคุม มลพิษ ๔ เรื่อ ง ในเรื่อ ง หลัก เกณฑ์
ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่
กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่
กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุ๋ย หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่
การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชน
โดยเตาเผา และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบ และ
ก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยชุมชน
- ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม จํานวน ๓,๘๑๕ แห่ง
- นําร่องระบบเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้จําหน่าย ภายใต้โครงการ
“คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ”
- จัดทํา (ร่าง) หลักเกณฑ์การปฏิบัติสําหรับศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติ
สําหรับศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- จัดทําแผนจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เพื่อ แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั้งบนบกและในทะเล และนําร่อ ง
การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ําดื่ม (Plastic Bottle Capseal)
- จัดทําแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
- ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรักษาความสะอาด
และทิ้งขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
“ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste” “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste
School” ศูนย์การเรียนรู้ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยเฉพาะ
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ

- ๑๗ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- จัดทําร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการประสานการเร่งรัด ติดตาม และพิจารณาร่างกฎหมาย
ในกระบวนการนิติบัญญัติ
- สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย/อากาศเสีย
ระบบกําจัดของเสียสําหรับควบคุมบําบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้ง
การดําเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อดําเนิน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ซึ่งเป็นการสร้างวินัยของคนในชาติในการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมา
ใช้ใหม่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อม
ให้กับภาคประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อให้สามารถนําไปสู่
การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรองแผนการดําเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน และได้ดําเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว
- ปรับปรุงระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง
ผู้ใ ห้บ ริก ารจัด เก็บ และบํา บัด ของเสีย จากเรือ ประเภทขยะและ
กากของเสียต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดการกากอุตสาหกรรม
๒๒. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ จั ด การกากอุ ต สาหกรรมแบบ - พัฒ นากลไกการบริห ารจัด การวัต ถุอัน ตรายทางอุต สาหกรรม
บูรณาการให้ ครอบคลุ มทุ กภู มิ ภาคและสามารถ โดยทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมี
รองรับกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับแจ้งและรวบรวมไว้ เพื่อจัดทําเป็น
๒๓. กํากับ ให้โ รงงานอุต สาหกรรมที่ก่อ ให้เกิด ทําเนียบสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย และจัดทําหลักเกณฑ์การจําแนก
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการ ความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสม และ
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิง
จัดการกากอุตสาหกรรมทุกแห่ง
๒๔. กํ า กั บ โรงงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตการบํ า บั ด กับระบบสากล (GHS)
กําจัดกากอุตสาหกรรมให้ดําเนินการตามมาตรฐาน - พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย โดยคัดเลือกโรงงาน
๒๕. ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและ
บริเวณโดยรอบสถานที่กําจัดกากอุตสาหกรรม ลดปริมาณของเสียที่ต้องกําจัด
- ดําเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจําปี
๒๕๖๐” โดยโครงการดังกล่าวดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการของเสีย

- ๑๘ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ให้เป็นมาตรฐาน มีการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจต่อการรับบริการของผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรม
มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ แล้วทั้งสิ้น ๓๕๔ ราย
- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการ
กากอุตสาหกรรม (ระยะที่ ๒) ใน ๖ ภูมิภาค จํานวน ๑๗ ศูนย์ โดยมีโรงงาน
ที่เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม จํานวน ๓๒,๘๖๕ โรงงาน
(ร้อยละ ๔๓ ของจํานวนโรงงานประเภท ๓ ทั้งหมด ๗๕,๘๖๓ โรงงาน)
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการกํากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดําเนินการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการ
กากอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีศูนย์ให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ใน ๖ ภูมิภาค
ของประเทศ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านกากอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่
ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือโรงงานทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ และ
เป็นศูนย์สนับสนุนพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับ
โรงงานที่ไม่เข้าระบบจัดการกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พัฒนากฎหมายและกลไกในการกํากับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม
โดยจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดิน
และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่
เจ้าหน้าที่กํากับดูแลและผู้ประกอบการด้านการควบคุมป้องกันและ
แก้ไขการปนเปื้อนดินและน้ําใต้ดิน
- ศึกษากําหนดมาตรการ และคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการซ่อมบํารุงใหญ่
(Shutdown/ Turnaround) เพื่อควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากการเก็บรักษาที่คลังน้ํามัน และให้โรงงานอุตสาหกรรม
ดําเนินการตามคู่มือการลดการใช้หอเผาทิ้ง
การจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๒๖. ออกประกาศให้สารเคมีทางการเกษตรและ - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
อุตสาหกรรมในพันธกรณีระหว่างประเทศเป็น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้เพิ่มเติม
วัตถุอันตรายตาม พรบ.วัตถุอันตราย ทุกประเภท รายชื่อวั ตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบให้เป็น
๒๗. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ วัตถุอันตราย ชนิดที่ ๓ รวมทั้งสิ้น ๒๓ รายการ คือ บัญชี ๕.๑
และการกําจัดทําลายสารอันตรายทางการเกษตร กลุ่มสารควบคุม จํานวน ๒๒ รายการ (เป็นสารมลพิษที่ตกค้าง
และอุตสาหกรรมที่คงค้างเสื่อมสภาพและซากบรรจุภัณฑ์ ยาวนานภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ๑๕ รายการ) และบัญชี ๕.๔
กลุ่มสารอื่นๆ จํานวน ๑ รายการ (วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องขอ
สารเคมีที่ใช้แล้ว
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ต้องมีใบอนุญาต และได้รับการอนุญาต
๒๘. จัดทําทําเนียบ PRTR
ก่อนจึงจะนําเข้าได้)

- ๑๙ แนวทางการดําเนินงาน
๒๙. ปรั บ ปรุ ง ทํ า เนี ย บข้ อ มู ล สารเคมี อั น ตราย
ให้เป็นปัจจุบันและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ
๓๐. ดําเนินงานรองรับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย
สารปรอท
๓๑. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ติดตาม
ระบบเอกสารกํากับการขนส่งสารเคมี
๓๒. ติดตามตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เส้นทางการขนส่งสารอันตราย
๓๓. ตรวจสอบปริมาณการตกค้างของสารอันตราย
ทางการเกษตรในสิ่งแวดล้อม
๓๔. กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ควบคุม
มลพิษจากแหล่งกําเนิดที่ครอบคลุมสารอันตราย
ชนิดใหม่ๆ
๓๕. ปรับปรุงกฎหมายควบคุมโฆษณาสารเคมี
ทางการเกษตรให้ชัดเจนและเพิ่มบทลงโทษ

ผลการดําเนินงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินการ
ควบคุมสาร POPs ชนิดใหม่ที่ได้รับการบรรจุในภาคผนวก เอ ของ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ๒ ชนิด คือ สาร decabromodiphenyl ether
และสาร short-chain chlorinatedparaffins ภายใต้พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทที่ ๓ ของอนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ
- แต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจภายใต้คณะกรรมการวัตถุอันตราย
เพื่อพิจารณาความเป็นพิษของสารพาราควอท ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษ
เฉียบพลันร้ายแรงต่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มระดับการควบคุมสารดังกล่าว
ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
- คณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นชอบให้มกี ารควบคุม
๑) สาร Short-chain chlorinated parafins (SCCPs) ที่มี Cas.No.
(๑) 71011-12-6 (๒) 85535-84-8 และ (๓) 108171-26-2 กําหนด
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
๒) สาร SCCPs ที่มี C10-C13 ที่เป็นสารอื่นๆ ประกาศไว้ในบัญชี
๕.๔ กําหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
- จัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกัน
กํา จัด ศัตรูพืช พ.ศ. ... เพื่อ ปรับ ปรุงกฎหมายสารเคมีการเกษตร
ให้ทันสมัย และควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เนื่องมาจากปัญหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ในอัตราที่สูง
ระดับความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างในเกษตรกรและผู้บริโภค
- ดําเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย โดยจัดทําคู่มือมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การจัดเก็บสารเคมีอันตราย สําหรับถังเก็บขนาดตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ลิตร
ขึ้นไป หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
ดําเนินการนําร่องระบบทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
(PRTR) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ขยายพื้นที่จากจังหวัดระยอง
ไปยังจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับประเทศไทย
ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานที่เข้าข่ายต้องรายงานข้อมูลและ กรอ. ประเมิน
ข้อมูลให้ ดังนี้
๑) จํานวนโรงงานในจังหวัดระยอง ๓,๐๒๑ โรงงาน เข้าข่ายตาม
ประเภทโรงงานที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR จํานวน ๑,๖๗๙ โรงงาน
กรอ. ประเมินข้อมูลให้จํานวน ๑,๓๔๒ โรงงาน

- ๒๐ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
๒) จํานวนโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ๗,๓๕๖ โรงงาน เข้าข่าย
ตามประเภทโรงงานที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR จํานวน ๓,๙๐๒ โรงงาน
กรอ. ประเมินข้อมูลให้จํานวน ๓,๔๕๔ โรงงาน
๓) กลุ่มอุตสาหกรรม ๙ กลุ่มที่เข้าข่ายต้องรายงานข้อมูล PRTR
ได้แก่ (๑) เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี (๒) กลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และแยกก๊าซธรรมชาติ (๓) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
(๔) ผลิตภัณฑ์พลาสติก (๕) ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ
(๖) เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า (๗) ชิ้นส่วนรถยนต์
และประกอบรถ (๘) การจัด การของเสีย ปรับ คุณ ภาพของเสีย
รวมฝังกลบสิ่งปฏิกูล รีไซเคิล (๙) โรงไฟฟ้าและจําหน่ายไอน้ํา
- ผลการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบ PRTR ของปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ในพื้ นที่จั งหวั ดระยองและสมุ ทรปราการพบว่ ามีผู ้เ ข้า ร่ว ม
อบรมความรู้เกี่ยวกับระบบ PRTR จํานวน ๑๙๙ คน และจํานวน
๘๒๓ คน ตามลําดับ
- โรงงานที่รายงานข้อมูล PRTR เข้าสู่ระบบของ กรอ. ในจังหวัดระยอง
ปี ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑๕ โรงงาน ปี ๒๕๕๗ จํานวน ๑๙๑ โรงงาน
ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕๐ โรงงาน ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๒๖๗ โรงงาน
และจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๖๗ โรงงาน
- กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดําเนินการบริหารจัดการความปลอดภัย
จากสารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนี้
๑) จัดทําร่างมาตรฐานความปลอดภัยถังเก็บสารเคมีอันตราย
๒) จัดทําคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยถังเก็บสารเคมีอันตราย
๓) จัดทําข้อมูลสถานการณ์มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับถังเก็บ
สารเคมี
๔) จัด สัม มนาให้ค วามรู้ด้า นการปลอดภัย การเก็บ ถัง สารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑๐๘ ราย
- กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมดํ าเนิ น โครงการพั ฒ นากฎหมายและ
กลไกในการกํากับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการมลพิษ
ทางอากาศ ซึ่งได้จัดทําร่างกฎหมายจํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) (ร่าง)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการควบคุมการระบาย
ไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบํารุง พ.ศ. ... (๒) (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. ....
(๓) (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการควบคุม
การระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. ... และจัดทํา
คู่มือเพื่อให้โรงงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

- ๒๑ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) คู่มือการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากถังกักเก็บ (๒) คู่มือการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์
ระเหยจากการซ่อมบํารุง
- การดําเนินงานเพื่อรองรับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท
โดยดําเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้
๑) ศึ ก ษาการปลดปล่ อ ยและผลกระทบของสารปรอทจาก
การสกัดแยกแร่ทองคําและเหมืองทองคําขนาดเล็กในประเทศไทย
๒) พั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจวั ด สารปรอทในอากาศและในน้ํ า ฝน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทย
๓) มีแผนการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและ
การเฝ้าระวังสุขภาพจากปรอทและสารประกอบปรอทในการประกอบ
อาชีพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Care
Worker)
๔) มีแผนการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและ
การเฝ้าระวังสุขภาพจากการปนเปื้อนของปรอทและสารประกอบปรอท
ในการทําเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในตัวอย่างน้ํา ดิน และดินตะกอนจากแม่น้ําปิงและน่าน พบว่า
๑) ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๐
๑.๑) ตัวอย่างน้ํา จํานวน ๓๐ ตัวอย่าง ไม่พบการตกค้างของ
สารในกลุ่ ม ออร์ก าโนคลอรี น ออร์ ก าโนฟอสฟอรัส ไพรี ท รอย์
คาร์บาเมท และสารกําจัดวัชพืช
๑.๒) ตัวอย่างดินตะกอน จํานวน ๑๕ ตัวอย่าง พบการตกค้าง
ของสารกําจัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต ไดคอไรด์ (paraquat dichloride)
ปริมาณ ๑.๐๘ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จํานวน ๑ ตัวอย่าง จากแม่น้ําน่าน
๒) ครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒.๑) ตัวอย่างน้ํา จํานวน ๓๐ ตัวอย่าง พบการตกค้างของสาร
กลุ่มไพรีทรอย์ ได้แ ก่ ไบเฟนทริน (Bifenthrin) ปริม าณ ๐.๐๕
ไมโครกรัมต่อลิตร จํานวน ๑ ตัวอย่าง จากแม่น้ําน่าน สารกําจัดวัชพืช
กลุ่มไทรอะซีน ๒ ชนิด ได้แก่ อะมิทริน (ametryn) ปริมาณ ๐.๐๗๐.๙๑ ไมโครกรัมต่อลิตร จํานวน ๑ ตัวอย่าง จากแม่น้ําปิงและน่าน
อะทราซี น (atrazine) ปริ มาณ ๐.๐๒-๐.๙๘ ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร
จํานวน ๒๔ ตัวอย่าง จากแม่น้ําปิงและน่าน
๒.๒) ตัวอย่างดินตะกอน จํานวน ๑๐ ตัวอย่าง ไม่พบการ
ตกค้างของสารในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสฟอรัส ไพรีทรอย์
คาร์บาเมท และสารกําจัดวัชพืช ๑ ชนิด ได้แก่ อะทราซีน (atrazine)
ปริมาณ ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จํานวน ๑ ตัวอย่าง บริเวณพื้นที่
เกษตรกรรมแม่น้ําน่าน

- ๒๒ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- ตรวจเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําทะเลและปลา
ทะเลหน้าดินจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย จํานวน ๘ แหล่ง
เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารปรอท จากผลการวิเคราะห์ไม่พบตัวอย่าง
น้ําทะเลที่มีค่าความเข้มข้นของปรอทเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ประเภทที่ ๑ (คุณภาพน้ํา ทะเลเพื่ออนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ)
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
เรื่ อ ง กํา หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํา ทะเล กํา หนดค่ า มาตรฐาน
ความเข้มข้นปรอทในน้ําทะเลไม่เกิน ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร และ
ค่าเฉลี่ยความเข้ม ข้นของปรอทรวมในเนื้อ เยื่อ ปลาทะเลหน้า ดิน
ในแต่ละแหล่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานปรอทในอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๘ พ.ศ. ๒๕๒๙ เรื่องมาตรฐานอาหาร
ที่มีสารปนเปื้อน กําหนดอาหารทะเลที่มีสารปนเปื้อนปรอทต้องไม่เกิน
๐.๕ ไมโครกรัมต่อลิตร
- การศึ กษาพั ฒนาแนวทางการจั ดการความเสี่ ยงจากสารเคมี กํ าจั ด
ศั ตรู พื ชกลุ่ ม ออร์ ก าโนฟอสเฟตในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนด้ ว ย
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
การจัดการน้ําเสียชุมชน
๓๖. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ําอย่างประหยัด - จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ําของประเทศ
และรู้คุณค่า
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๓๗. ให้ อปท. ดํ า เนิน การตาม พรบ. ควบคุ ม - ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหรือดําเนินการเพื่อให้มีระบบ
อาคารสําหรับบ้านเรือนและอาคารประเภทต่างๆ กํ าจั ดของเสี ยรวม ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ การเพื่ อการจั ดการคุณภาพ
๓๘. จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําเสีย สิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ทั่วประเทศ
ชุมชนของประเทศ
๓๙. ปรั บ การจั ด การน้ํ า เสี ย รวมชุ ม ชนให้ - จัดทําแนวทางเรื่องการนําน้ําทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจากระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการนําน้ําทิ้ง
เหมาะสมกับพื้นที่
๔๐. ให้ อปท. จัด สร้า งระบบรวบรวม/บํา บัด ที่ผ่านการปรับสภาพแล้วไปใช้ประโยชน์
- สํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง
น้ําเสียรวมเพิ่ม
๔๑. แก้ไขกฎหมายให้ มท. และ อปท. จัด ตั้ ง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
งบประมาณสําหรับก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย - มีการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานคร
ไปใช้ประโยชน์ ๕๓,๐๗๗ ลบ.ม./วัน
รวมชุมชนได้
๔๒. กํ า หนดอั ต ราค่ า บริ ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวม - ทบทวนร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ของประเทศ
๔๓. กํ า หนดให้ นํ า รายได้ จ ากการจํ า หน่ า ย - ศึกษาแนวทางนําน้ํากลับมาใช้ใหม่สําหรับเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
น้ํ า ประปาในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมเข้ า กองทุ น
สิ่งแวดล้อม
๔๔. ทําแนวทางนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์

- ๒๓ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
การตรวจสอบและควบคุมแหล่งกําเนิด
๔๕. ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษ - ดํา เนิน การปรับ ปรุง มาตรฐานควบคุม การระบายมลพิษ น้ํ า
ทางน้ํา
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
๔๖. กําหนดหลักเกณฑ์การนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ ได้ร่ว มกัน จัด ทํา มาตรฐานควบคุม การระบายน้ํ า ทิ้ง จากโรงงาน
โดยดําเนินการดังนี้
ประโยชน์ใหม่
๔๗. กํ า หนด/ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานควบคุ ม การ ๑) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดสําคัญ ควบคุม การระบายน้ํา ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ
๔๘. ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บควบคุ ม มลพิ ษ การ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒) ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขนส่งทางน้ําและเรือ
๔๙. กําหนดมาตรการ BMP และหลักเกณฑ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานประกอบการ
วิชาการในการควบคุมมลพิษแหล่งกําเนิดมลพิษ เกี่ยวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล และมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
ที่ไม่มีจุดปล่อยแน่นอน
อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือ เคลือบสี
๕๐. นําระบบ CEMs มาใช้
๕๑. นํ า ผ ล ก า ร ต ิด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ต า ม หนังสัตว์
IEE,EIA,E-HIA,COP ไปใช้ในอนุมัติ อนุญาตและ - กําหนดหลักเกณฑ์การนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยจัดทํา
หลักการนําน้ํากากส่าของโรงงานลําดับที่ ๑๖ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
๕๒. ตรวจสอบและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ก่ อ สุรา และโรงงานลําดับที่ ๑๗ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเอทานอล
ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากซัลไฟด์ในการทําเยื่อกระดาษ
มลพิษ โดยให้ความสําคัญในพื้นที่วิกฤติ
๕๓. กําหนดให้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงต้อง ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มี
คําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ ๑๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้
ติดตั้งระบบควบคุมไอระเหยน้ํามัน
๕๔. ให้ อปท. กํากับดูแลการประกอบกิจการที่ อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการขอนําน้ํากากส่าของโรงงานไป
อยู่ในชุมชน สถานประกอบการขนาดเล็กที่เป็น ใช้ประโยชน์นอกโรงงาน ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตราย ให้จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แนวทางปฏิบัติและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕๕. เผยแพร่หน้าที่ของหน่วยงานให้รับทราบใน - ปรับปรุงมาตรฐานน้ําทิ้งอาคารและที่ดินจัดสรร ฟาร์มสุกร
- ตรวจและบังคับการตามกฎหมายกับ แหล่งกําเนิด มลพิษ และ
วงกว้าง
๕๖. ใช้กลไกเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ ให้คําแนะนําแหล่งกําเนิดมลพิษในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียให้มี
การบําบัดน้ําเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบแหล่งกําเนิด
- คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครได้ออกข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดนิ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กรณีการขออนุญาตทําการจัดสรร
ที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรร
ที่ดินให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย
และพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๔ และจะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาดด้วย

- ๒๔ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ศึกษาความเหมาะสมในการขยายขอบเขตพื้นที่ในการกํากับดูแล
การระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายโรงงาน การรวบรวมข้อมูล
โรงงานกลุ่มเป้าหมาย
- การพัฒนาระบบเชือ่ มต่อรับส่งข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบายอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ เพื่อการรองรับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และการเตรียมความพร้อมระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการนําเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนในอนาคต
- ตรวจสอบโรงงานเป้าหมายในพื้นที่เขตประกอบการไออาร์พีซี
จังหวัดระยอง จํานวน ๒๓ โรงงาน ได้รับการตรวจสอบด้านมลพิษ
ทางอากาศแล้ว จํานวน ๑๖ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๖ (เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)
- โรงงานเป้าหมายที่อยู่นอกพื้นที่นิคมฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน ๓๐ โรงงาน ได้รับการตรวจสอบด้านมลพิษทางอากาศแล้ว
จํานวน ๓๐ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)
- ดําเนินโครงการจัดทําระบบการจัดการของเสียจากเรือของท่าเรือ
กรุงเทพ เพื่อให้เรือคัดแยกประเภทของขยะก่อนจะทิ้งที่ท่าเรือกรุงเทพ
โดยจะมีการแยกขยะเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย
ขยะรีไซเคิล และขยะอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ขยะอันตราย)
- ออกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียจากเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้การจัดการของเสียจากเรือของท่าเรือกรุงเทพเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL 73/78)
- สนับ สนุน ให้ภ าคีเ ครือ ข่า ยมีส่ว นร่ว มในการติด ตามตรวจสอบ
การดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ดําเนินโครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างความรู้
และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมดูแล
สังคมและสิง่ แวดล้อมจากการทําเหมืองแร่ ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน
ในพื้นที่ที่ทําเหมืองแร่ ผู้ประกอบการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

- ๒๕ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- ให้คําแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมืองแร่ จํานวน ๖๐ แห่ง
ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชุมพร ตราด
ตาก นครสวรรค์ น่าน นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี ระยอง เลย ลําปาง
ลําพูน สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุตรดิตถ์
- จัดการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ภาคผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ “โครงการพี่สอนน้อง” โดยนําผู้ประกอบการที่ดี จํานวน
๒ ราย ได้แก่ บริษัท มินเนอรัลรีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้น จํากัด จังหวัด
ระนอง และจากบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น” และมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และ
มีการรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ถ่ายโอน ซึ่งเจ้าหน้าที่ อปท. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีการ ขั้นตอน
ในการรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร. และส่งรายงานได้ตรงตาม
รอบระยะเวลา
- ดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับทุกภาคีเครือข่าย
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- กํ ากั บดู แลสถานที่ ประกอบกิ จการน้ํ ามั นให้ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง
- ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง
ครบวาระทุก ๒ ปี ของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันที่เข้าข่ายต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(EHA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเด็นงานการออก
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น และการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เพื่อเป็นการสร้างปัจจัยเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

- ๒๖ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
การตรวจสอบและควบคุมยานพาหนะ
๕๗. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเครื่องยนต์ - กําหนดมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ
คุ ณ ภาพเชื้ อ เพลิ ง และมาตรฐานการระบาย ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
มลพิษจากยานพาหนะให้ทันกับเทคโนโลยีและ มาตรฐานการระบายสารมลพิ ษ จากรถยนต์ ใ หม่ ข นาดเล็ ก และ
การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันตามมาตรฐานยูโร ๕ ตลอดจนปรับปรุง
นวัตกรรมยานยนต์
๕๘. พั ฒ นามาตรฐานการตรวจสภาพรถยนต์ มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ (CS2)
- ตรวจสอบตรวจจั บและห้ ามใช้ รถยนต์ ค วั นดํ า พร้ อ มตรวจวั ด
และเรือยนต์ประจําปี
๕๙. ต ร ว จ จั บ แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย กั บ CO/HC ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดระยอง
- ตรวจสอบตรวจจั บ รถยนต์ ค วั น ดํา ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ยานพาหนะ โดยเฉพาะในเขตเมือง
โดยกรมควบคุม มลพิษร่ว มกับ กองบังคับ การตํา รวจจราจร และ
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๓,๓๒๒ คัน ถูกคําสั่งห้ามใช้ชั่วคราว ๓๔๐ คัน
และปรับปรุงได้ตามมาตรฐานและขอยกเลิกคําสั่ง ๓๓๘ (ร้อยละ ๙๙.๔๑)
- ผลการตรวจวั ดมลพิ ษ (ควั นดํ า) รถโดยสารประจํ าทางในบริ เวณ
เขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครของกองตรวจการขนส่ งทางบก พบว่ า
ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑
- ดําเนินโครงการติดตัง้ ระบบตรวจสภาพรถให้กับสํานักงานขนส่งจังหวัด
และสาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถให้กับ
หน่วยงานในพื้นที่
- ดํ า เนิ น โครงการฝึ ก อบรมและทดสอบผู้ ค วบคุ ม และเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสภาพรถรวม ๑๗ รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม ๑,๕๒๔ ราย
- จัดทําร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการตรวจสภาพรถ และการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ตามอายุ
การใช้งานของพนักงานตรวจสภาพรถ
การจัดการปัญหาหมอกควัน
๖๐. จัดที่ดินทํากินที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรใน - จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
พื้นที่ป่า
ในแต่ละปี โดยดําเนินการภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและ
๖๑. ส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนติดแนวเขตป่า บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน ๓ พื้นที่หลัก คือ พื้นที่
๖๒. ดําเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ทั่วไป ป่ าอนุ รั กษ์ /ป่ าสงวนแห่ งชาติ พื้ นที่ เกษตร พื้ นที่ ริ มทางหลวง และ
๖๓. ให้ผู้ประกอบการ/พ่อค้าคนกลางร่วมจัดการ ๔ มาตรการ คื อ บริ หารจั ดการ สร้ า งความตระหนั ก ลดปริ ม าณ
เชื้อเพลิง ประชารัฐ
ปัญหา
๖๔. ดําเนินงานตามข้อตกลงอาเซี ยนด้านการ - ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษ
จัดการหมอกควันข้ามแดนและ ASEAN Haze- จากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ จั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง ประเทศสมาชิ ก เห็น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก าร
Free Roadmap
เชี ย งราย ๒๐๑๗ เพื่ อ ป้ อ งกั น มลพิ ษ จากหมอกควั น ข้ า มแดน
(Chiang Rai 2017 Plan of Action for Transboundary Haze
Pollution Control in the Mekong Sub-Region) เพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของ ASEAN Haze Free Roadmap

- ๒๗ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินโครงการเสริมสร้างเครือ ข่ายอาสาสมัค รเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่โดยรอบ
เสริมสร้าง พัฒนาและเชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายเดียวกันภายใต้ชื่อ
“อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ - ปุย”
ประกอบไปด้วย เครือข่าย ทสม. (อําเภอหางดง เมืองและแม่ริม)
เครือข่ายลุ่มน้ําแม่ตาช้าง เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง เครือข่ายองค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานราชการในพื้นทีใ่ ห้เข้ามามีบทบาท
และเป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย
และพื้นที่โดยรอบ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้เป็น
ผู้ ป ฏิ บั ติพั ฒ นาให้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ รีย นรู้ข องเครื อ ข่ า ยภาคประชาชน
ในทุก ระดับ และขยายผลไปสู่พื้น ที่อื่น ๆ ส่ง ผลให้คุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ดําเนินการดีขึ้น ซึ่งจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จํานวนวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานลดลง และจุดความร้อนสะสม
(Hotspot) ลดลง
- ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ในพื้ น ที่ ๑๐ จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งราย
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ สรุปผล
การดําเนินงานได้ดังนี้
๑) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและจัดทําแปลงสาธิตและจุดเรียนรู้
ด้านการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การนําเศษวัสดุการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการเผาทําลาย
(ไถกลบ/ทําปุ๋ยหมัก) สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ ๔๕,๒๕๓ ตัน และ
ทําให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผา รวม ๑๐๐,๓๒๐ ไร่
๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
โดยสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบ ๗๕ ตําบล
๓) รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกในการหยุดการเผา
ผ่านสื่อชุมชนต่างๆ ได้แก่ วิทยุชุมชน เสียงตามสายชุมชน รถประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมหมู่บ้าน-วัด ป้ายไวนิล และ
จัดงานรณรงค์ในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรใน ๒๒๖ ตําบล และจัดเวทีชุมชน
เพื่อถอดบทเรียนและจัดทํา Model ด้านการแก้ไขปัญหาการเผา
ในพื้นที่การเกษตรของชุมชนต้นแบบ รวม ๗๐ ตําบล

- ๒๘ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในที่โล่งให้เข้มแข็ง
และต่อเนื่อง จํานวน ๑๐ ชุมชน เพื่อติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุน
ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาให้สามารถดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
มลพิษทางอากาศได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันปัญหาการเผาในที่โล่ง รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนใกล้เคียงได้ โดยดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ
ธนาคารขยะรีไซเคิล การทําน้ําหมักชีวภาพ และการติดป้ายประกาศ
เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือลดการเผาจากคนในชุมชนและ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการเผา
การจัดการมลพิษเชิงพืน้ ที่
๖๕. กํา หนดมาตรการรองรั บ ผลกระทบด้ า น - แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสํารวจและการทําเหมืองแร่ ตลอดจน
สิ่ ง แวดล้ อ มจากพื้ น ที่ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม/ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ๓ ชนิด (แร่ทองคํา แร่โพแทช
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และแร่ควอตซ์) โดยมีการจัดตั้งคณะทํางาน ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะทํางาน
๖๖. กํากับดูแลกิจการในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม/ ส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่โพแทช ๒) คณะทํางานแก้ไขปัญหาผลกระทบ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ จากการสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา และ ๓) คณะทํางานศึกษา
แนวทางการพัฒนาแหล่งแร่ควอตซ์
รอบนอก
๖๗. เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤต - จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วบคุ ม มลพิ ษ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
๖๘. วางระบบการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย (Pollution Control Center Eastern Economic Corridor : PCEC)
ในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ พร้อมให้
๖๙. ปรั บ ปรุ ง ลํ า น้ํ า เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ คํ า ปรึ ก ษาและรั บ มื อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น รวมทั้ ง ประสานและ
เชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ล สารเคมี อั น ตรายและมลพิ ษในสิ่ ง แวดล้ อ ม
การไหลเวียนน้ํา
๗๐. เพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ เ ป็ น พื้ น ที่ วิ ก ฤต
ด้านมลพิษ
๗๑. เชื่อ มโยงฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานใน สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เขตควบคุมมลพิษ หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
มาบตาพุด จังหวัดระยอง และเหมืองทองคํา
เชิงพื้นที่
- แก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ ใน ๑๓ จั ง หวั ด
ร่ ว มกั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง โดยขั บเคลื่ อนการดํ าเนิ นงานตาม
แผนปฏิ บัติ การเพื่ อ ลดและขจั ด มลพิษ ในเขตควบคุ ม มลพิ ษ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
เพื่อแก้ไขปัญหาข้อติดขัดเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการ
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ สนับสนุนการดําเนินงานลดและขจัดมลพิษ
ของหน่วยงานในพื้นที่
- จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

- ๒๙ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เยาวชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
ในพื้นที่ท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติ จํานวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติเ ขาใหญ่ อุทยานแห่ง ชาติภูกระดึง อุท ยานแห่งชาติด อย
อินทนนท์ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
- การดําเนินการเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลสุขภาพและ
ป้อ งกัน โรคและภัยสุข ภาพจากมลพิษ สิ่ง แวดล้อม ประกอบด้ว ย
(๑) การคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ (๒) การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
ต่อเนื่อง (๓) การให้บริการด้านสุขภาพ (วินิจฉัย ส่งต่อ/รักษา ฟื้นฟู)
(๔) การสื่อสารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๕) การจัดกิจกรรม
เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษในชุมชน โดยเน้น
การดําเนินการในกลุ่มเปราะบางที่อาศัยในพื้นที่มลพิษสิ่งแวดล้อม
มีประชาชนที่ได้รับการดูแล ๑,๑๐๙,๖๘๓ คน จากจํานวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ๕,๙๓๒,๔๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๑ ของจํานวน
ประชาชนเป้าหมายทั้งหมด
- การดําเนินงานในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้
๑) การพัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นการดําเนินงานที่สนับสนุนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี
(ด้านสาธารณสุข) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีโรงพยาบาล
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน ๑๕ แห่ง จาก ๒๗ แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖) ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด คือ ร้อยละ
๒๕ โดยเป็นโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป จํานวน ๑๐ แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน
จํานวน ๕ แห่ง (ข้อมูล ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๒) การพัฒนาระบบ/กลไกการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน
ด้านสารเคมีและรังสีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามมาตรฐาน IHR
อาทิ ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านสารเคมี และด้านกัมมันตรังสี
และนิวเคลียร์ พัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับเขต จังหวัด และหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นทีมงานสอบสวนโรคระดับเขตต้นแบบ
ที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสอบสวนเหตุการณ์ด้าน
โรคจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารเคมีหรืออื่นๆ

- ๓๐ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
๓) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขต
พั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ดํ าเนิ นการพั ฒนารู ปแบบการจั ดทํ าข้ อมู ล
พื้นฐานทางด้านสุขภาพ (Health Profile) อาทิ ระบบฐานข้อมูล
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดทํา
Health Profile ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑ จังหวัดนําร่อง
คือ จังหวัดสงขลา
๔) จัดทําข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพ (Environment Health Profile)
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนราธิวาส)
ระบบข้อมูลด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ : กรณีนําร่องจังหวัดนครพนม ระบบคลังข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ได้ข้อมูลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
๕) จัดทํา (ร่าง) คู่มือการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สําหรับหน่วยบริการสาธารณสุข และ
(ร่าง) แนวทางการตรวจสภาพแวดล้อมจากการทํางานและสํารวจ
สถานการณ์ความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการสาธารณสุข
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษผ่านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ กลไก กฎหมาย ฐานข้อมูล
การกําหนดนโยบาย การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม งานวิจัยและนวัตกรรม การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน และข้อตกลงพันธกรณีระหว่างประเทศ
แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

การบริหารจัดการในภาพรวม
๑. กําหนดศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่ - สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
๒. ให้ IEE,EIA,E-HIA,COP เป็นเครื่องมือ การดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ป้ อ งกั น การเกิ ด มลพิ ษ และควบคุ ม สถาน ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม โดยเปิด โอกาสให้
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ประกอบการ
๓. จัดทําฐานข้อมูลกลางสําคัญด้านมลพิษของ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเปิดเผย
ประเทศที่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานที่ ข้อมูลรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นไปตาม
เกี่ยวข้อง
๔. กําหนดสัดส่วนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในระบบงบประมาณของประเทศ

- ๓๑ แนวทางการดําเนินงาน
๕. กํ า หนดให้ มี ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วม
๖. สร้ างความเชื่ อมั่ นของประชาชนต่ อ
การดําเนินงานของ อปท. ในการจัดการมลพิษ
๗. เ พิ่ ม ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม และพยากรณ์สถานการณ์ มลพิษ
แจ้งเตือน

ผลการดําเนินงาน
- กํากับดูแล ตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัท ผู้ รับ สั มปทานให้ ปฏิบั ติตามมาตรการการป้อ งกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มที่เ สนอไว้ใ นรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ (EIA)
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ (คชก.) ด้านพัฒนาปิโตรเลียม รวมทั้งดําเนินการ
ตรวจสอบรายงานสรุปผลการปฏฺบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่บริษัทผู้รับสัมปทานส่งมาให้กรมเชื้อเพลิงพลังงาน
- กํากับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก ๖ เดือน
- สํานั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทําฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศ
ซึ่ง เป็น การรวบรวมข้อ มูล ทรัพ ยากรธรรมชาติ วัต ถุดิบ /สารเคมี
พลังงาน/สาธารณูปโภค และมลสารทางอากาศ มลสารทางน้ํา มลสาร
ทางดิน และของเสีย ของภาคการผลิตที่สําคัญของไทย (อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสําหรับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบัน การศึกษา นํา ไปใช้ป ระโยชน์ต่อ ยอดโดยเฉพาะด้า น
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางนโยบาย หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยบรรจุอยู่ใน แผนงาน : การปฏิรูป
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
๔ ด้าน คือ
๑) การกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ระดับ ๗๗ จังหวัด
๒) สร้างกลไกด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตาม
ตรวจสอบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๓) SMART EIA, Digital EIA (paper less) & Check Status
Anywhere Anytime
๔) การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔.๑) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
๔.๒) การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)
๔.๓) ระบบการติดตามตรวจสอบ (ME&A)

- ๓๒ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินกิจกรรมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการพัฒนา
ระบบในการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมควบคุมโรค
ได้มีการกําหนดกรอบและรูปแบบการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ให้ อปท. มีการดูแล เฝ้าระวังและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีการพัฒนาระบบ
ในการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวน ๘ แห่ง ที่ผ่านการประเมิน สามารถแบ่งระดับ
การมีระบบเป็น “ระดับดีมาก” จํานวน ๑ แห่ง “ระดับดี” จํานวน ๔ แห่ง
และ “ระดับพื้นฐาน” จํานวน ๓ แห่ง และมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วม
โครงการเพื่ อ ให้ อปท. เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการดํ า เนิ น
โครงการในพื้นที่ต่อไป
การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคม
๘. กํ า หนดเครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ - จัดทําข้อเสนอการจัดเก็บค่าอนุรักษ์คุณภาพน้ํารวมกับค่าน้ําประปา
สร้างแรงจูงใจ
เพื่อนํารายได้ไปจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและบริหารจัดการคุณภาพน้ํา
๙. กําหนดประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงส่งผล ตามหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pays Principle: BPP)
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทําหลักประกัน - เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีรักษ์น้ํา โดยเป็นมาตรการที่มุ่งเพื่อ
สร้างความตระหนักและทําให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยง
๑๐. จั ด ให้ มี ร ะบบการชดเชยให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผ่านการเรียกเก็บภาษีตามปริมาณน้ําใช้จากกลุ่มผู้ใช้น้ําเป็นแหล่งกําเนิด
ผลกระทบจากกิ จ การของรั ฐ หรื อ กิ จ การ มลพิษ โดยแบ่งอัตราภาษีตามประเภทแหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีอัตรา
ภาษีอยู่ระหว่าง ๒.๒๕-๖.๒๕ บาท/ลูกบาศก์เมตร และกําหนดให้ผู้ให้
สาธารณประโยชน์
๑๑. ใช้มาตรการทางสังคมแจ้งข้อมูลข่าวสาร บริการน้ําประปา น้ําบาดาล และน้ําจากแหล่งอื่นๆ เป็นผู้จัดเก็บภาษี
รับชําระภาษี พร้อมกับการชําระค่าบริการ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ประกาศจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น
ที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยานในประเทศตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อ ง ลดอัต ราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๓๗)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการใช้น้ํามัน
ผิดประเภท และเพื่อสร้างความเป็นธรรมในภาคการขนส่งประเภทต่างๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสะท้อนต้นทุนมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง
- ประกาศจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามันหล่อลื่นทุกชนิดตามประกาศ
กระทรวงการคลั ง เรื่อ ง ลดอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที่ ๑๓๗)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากน้ํามันหล่อลื่น
ต้องใช้เวลาสลายนานมีผลต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการเก็บภาษีเพื่อ
ปกป้อ งสิ่ง แวดล้อ มของประเทศและโลกซึ่งเป็น ความร่ว มมือ ของ
ทุกประเทศในโลกที่พยายามรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาโลกร้อน

- ๓๓ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- ออกพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตในการเก็บภาษีกรมสรรพสามิตของสินค้า ๓ กลุ่ม
ซึ่งรวมถึงกลุ่มสินค้าที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
- การจ่ายเงินในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย
๑๒. กํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานนํ า มาตรการมา - ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ แห่งชาติ พ.ศ. ....
ใบอนุญาต
- ออกพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่ อ ๒ มี น าคม ๒๕๖๐
๑๓. ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บให้ส อดคล้ อ งกั บ โดยกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการควบคุมกํากับดูแลการทํา
พรบ. ส่ ง เสริ ม และรั กษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เหมือง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมืองที่เหมาะสม ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่
แห่งชาติ
๑๔. ให้ก ระทรวงสาธารณสุข เร่ง กํ า หนด การกําหนดให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทําเหมืองเพื่อเยียวยา
เกณฑ์ การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับสถาน สิ่งแวดล้อมและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ประกอบการขนาดเล็ ก ที่ เ ป็ น กิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
๑๕. ปรับปรุงกฎระเบียบให้ อปท. เป็นเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายอื่น
๑๖. ออกกฎหมายจั ดเก็ บภาษี การระบายมลพิ ษ
ทางน้ํา
๑๗. ใช้กลไกคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการมลพิษ
๑๘. แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงาน - การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ภาครัฐในพื้นที่
และสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการอาสาสมัครมาเป็นอาสาสมัคร
๑๙. ให้ ทสม. มี บ ทบาทเฝ้ า ระวั ง แจ้ ง เหตุ พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ ทสม. มีบทบาทเฝ้าระวัง แจ้งเหตุมลพิษ
มลพิษ
๒๐. เพิ่มบทบาทชุมชนร่วมจัดสภาพแวดล้อม และเพื่อให้เครือข่าย ทสม. มีความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มีการรายงานสถานการณ์
ของชุมชน
๒๑. สนั บ สนุ น การวิ จั ย แก้ ไ ขปั ญ หาวิ กฤต สิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ ปัจจุบันมีสมาชิก ทสม. จํานวน ๑๘๕,๗๖๙ คน
โดยมีการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สิ่งแวดล้อม
1.๑) การอบรมหลักสูตร “นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน”เพื่อให้
๒๒. จัดทําพื้นที่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
๒๓. ให้ สถานศึ กษาบรรจุ หลั กสู ตร อบรมตั้ งแต่ เครือข่าย ทสม. สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ประชาชนในชุมชนได้อย่าง
เด็กๆ
๒๔. จู ง ใจให้ เ อกชนเข้ า มาร่ ว มลงทุ น ในการ ถูกต้องและรวดเร็ว และเข้าใจเครื่องมือ ช่องทางในการแจ้งเหตุ เตือนภัย
จัดสร้างระบบจัดการของเสียตามหลักวิชาการ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสามารถเผยแพร่ไปสู่เครือข่าย
๒๕. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจ ทสม.อย่างกว้างขวาง และได้
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ผลการดําเนินงาน
๑.2) พัฒ นาเครื่อ งมือ กลไกในการแจ้ง ได้แ ก่ Application
๒๖. ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ข อ ง สื่ อ ม ว ล ช น ด้ า น
“Arsa4Thai” ,Line@, Line : Arsa4Thai, Line : สายด่วน ทสม.
สิ่งแวดล้อม
๒๗. จั ด ทํ า ข้ อ มู ล /องค์ ค วามรู้ ด้ า นมลพิ ษ ใน และ Facebook เครือข่าย ทสม.เป็นต้น
รูปแบบเข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารกับประชาชน เช่น - การศึกษาวิจัยแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๑) วิจัยรูปแบบการใช้เทคนิคแบบผสมผสานในการบําบัดฟื้นฟูดิน
Infographic
และน้ําใต้ดินกําเนิดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยและพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบโดยรอบของชุมชนโขดหิน เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
๒) ศึ กษาการกระจายตัวสารโพลี ไซคลิกอะโรมาติ กไฮโดรคาร์บอน
(PAHs) ในบรรยากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน
๓) ศึกษาการแพร่กระจายและสะสมตัวของสาร PAHs ในตะกอนดิน
กรณีศึกษา เหตุการณ์น้ํามันดิบรั่วไหลในบริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง
๔) พั ฒนาจั ดตั้ งระบบแบบจํ าลองสภาพอากาศ-คุ ณภาพอากาศ:
กรณีศึกษาการทํานายมลภาวะหมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย
๕) ดัชนีชี้วัดเชิงนิเวศสําหรับการประเมินสุขภาวะของแม่น้ําเลย
ตามหลักการความต่อเนื่องของแม่น้ํา
๖) พัฒนารูปแบบการบําบัดน้ําเสียด้วยระบบการย่อยสลายแบบ
ไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรนจากน้ําเสียของสถานี
ขนถ่ายขยะ ณ เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
๗) เรื่อง “ผลกระทบต่อปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
ของไทยจากการเปิดประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง” โดยจัดทําแนวทางรองรับและการเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
๘) เรื่อง “ผลของการแพร่กระจายของสารเคมีทางการเกษตรจาก
แหล่งเกษตรกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสัตว์หน้าดิน
ในระบบนิเวศแม่น้ํา กรณีศึกษาแม่น้ําท่าจีน” จัดทําเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ําและตะกอนดินบริเวณลุ่มน้ําท่าจีนที่มีการตกค้างของสารเคมี
ทางการเกษตร และแผนที่พื้ นที่ที่มีความเสี่ยงของการตกค้างของ
สารเคมีทางการเกษตรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
๙) เรื่อ ง “การประเมิน ความเสี่ย งและการเกิด ผลกระทบจาก
การตกค้างของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
ในดิน ที่เ กิด จากการเผาตอซังข้า วในเขตภาคกลาง” จัด ทํา เกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการตกค้างของสาร PAHs ในดิน
ที่มีการเผาตอซังข้าว และแผนที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการตกค้าง
ของสาร PAHs
ในดินที่ มีการเผาตอซั งข้ าวด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
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ผลการดําเนินงาน
๑๐) เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานขยะ
ที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม” โดยทํา Infographics (Animation Slides)
และภาพเคลื่อนไหวในแบบ Motion Clips ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พื้นที่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
๑) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste
จํานวน 9 ศูนย์ โดยแบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ 5 แห่ง และ
ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 4 แห่ง ทําให้เกิดการต่อยอดโรงเรียน
ปลอดขยะ และชุมชนปลอดขยะ ให้พัฒนาเป็น “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การจัดการขยะเหลือศูนย์” ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอด
การบริหารจัดการและการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะและชุมชน
ปลอดขยะโดยการมีส่วนร่วม
๒) สร้างวิทยากรด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอย
โดยชุมชน จํานวน ๓ รุ่น
๓) ดําเนินการคัดเลื อกโรงเรียนปลอดขยะ โดยเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น ๗๓๘ โรงเรียน ผ่านเข้ารอบที่ ๑ จํานวน ๓๔ โรงเรียน และ
มี ชุ ม ชนปลอดขยะที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น ๑๙๒ ชุ ม ชน
ผ่านเข้ารอบที่ ๑ จํานวน ๕๑ ชุมชน ทั้งนี้ชุมชนปลอดขยะที่เข้าร่วม
โครงการสามารถคั ดแยกขยะและนํากลั บมาใช้ ประโยชน์ ได้ ร้ อยละ
๓๑.๗๖ และโรงเรียนปลอดขยะที่เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะ
และนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ ๓๒.๘๗ มีการนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ จํานวน ๖,๒๑๕ ตัน
๔) ดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม
สนับ สนุน ให้มีการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์รักษ์สิ่ง แวดล้อ ม...สู่น วัต กรรม
ไทยแลนด์ ๔.๐ ให้มีความประณีตสวยงาม คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ
และเป็นแนวทางการดําเนินงานอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมรายได้
มีผลิตภัณฑ์ฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวด ๑๙๘ ผลงานและคัดเลือก
ผลงาน จํานวน ๓๕ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ
๕) ประสานการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะในศาสนสถาน
โดยมีมัสยิดเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๖ แห่ง และมีวัดเข้าร่วมโครงการ
รวม ๔๒ แห่ง ดําเนินการตรวจประเมินรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงศาสนสถานตามเกณฑ์ประเมินที่กําหนด มีการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีมีการพัฒนาปรับปรุงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รวมทั้งหลายแห่งได้ดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความร่มรื่น
ให้แก่ศาสนสถาน

- ๓๖ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
๖) ดําเนินการศึกษาระดับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะของคนไทย
เพื่อทราบสถานการณ์ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน ด้าน
การจัดการขยะ เพื่อใช้ประกอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ด้านการสร้างจิตสํานึกเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป
๗) พั ฒ นายกระดั บ ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ห มู่ บ้ า น
ต้นแบบปลอดการเผาในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 9 แห่ง
เพื่อเป็นการดําเนินงานในการป้องกัน เฝ้าระวัง ลดไฟป่า ลดหมอกควัน
พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายชุมชน
ในการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน อําเภอ และจังหวัด
๘) พัฒนายกระดับเทศบาลที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนจํานวน 8 แห่ง ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพของเทศบาลเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ (1) เทศบาลเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ (2) เทศบาลตําบลเชียงเคี่ยน จังหวัดเชียงราย และ
(3) เทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจ
๑) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามโครงการประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อสร้างจิตสํานึกและวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๒) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้ ๗ ประเด็นหลัก ได้แก่
๒.๑)การลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
หรือ ๓ อาร์ ประชารัฐแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง
ประชารัฐระยะ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๒.๒) การลดปริมาณการปล่อยอากาศเสียในพื้นที่วิกฤต (หน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี/มาบตาพุด จังหวัดระยอง/๙ จังหวัดภาคเหนือและ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๒.๓) การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการลดการคัดแยก
และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้
หลัก ๓Rs ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ้ํา (ใช้แล้วใช้อีก)
และ Recycle นํากลับมาใช้ใหม่
๒.๔) การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว
๒.๕) การบูรณาการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน ร่วมกันลด ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นที่วิกฤต
๒.๖) การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
๒.๗) การกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกวิธี

- ๓๗ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
๓) ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านขยะผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ (๑) สื่อโทรทัศน์ เช่น รายการ
ข่าว ๓ มิติ ช่วง กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อ ง 3HD (๒) สื่อ วิท ยุ เช่น รายการคนไทยหัว ใจสีเ ขีย ว
ทางคลื่น FM 92.5 MHz และ AM 891 MHz หนังสือพิมพ์รายวัน
(๓) สื่อสารสนเทศออนไลน์ เช่น Youtube Google Display Network
Facebook Instagram และ (๔) ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการสื่อสาร
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทําโปสเตอร์
แผ่นพับ คู่มือด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม สื่อรณรงค์การสร้าง
วินัย เพื่อ คัด แยกขยะตั้ง แต่ต้น ทาง ผลิต สารคดี สปอตวิท ยุ ทั้ง นี้
จากการดําเนินงานดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม มีจํานวนกว่า ๖,๐๑๐,๘๑๙ คน
๔) ดําเนินโครงการที่เสริมสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก
การทําเหมืองแร่ ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ที่ทําเหมืองแร่
ผู้ประกอบการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
๕) ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยกอย่างถูกต้อง ทั้งในอาคารผู้โดยสาร และสํานักงาน
- สร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม
๑) พัฒนาความร่วมมือสื่อมวลชน โดยร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดทํารายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม “เมื่อปลาจะกินดาว”
๒) สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และทัศ นคติที่ดีใ นด้า นการนํา เสนอข่า วสารเกี่ย วกับ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ (๑) สื่อมวลชนสัญจรชุมชนปลอดขยะ (Zero
Waste) จังหวัดบุรีรัมย์ (๒) สื่อมวลชนสัญจรการช่วยเหลือและ
เตรียมการฟื้นฟูภายหลังน้ําลด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ดําเนินการจัดทําข้อมูล/องค์ความรู้ด้านมลพิษในรูปแบบเข้าใจง่ายเพื่อ
สื่อสารกับประชาชน อาทิ
๑) ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ๒๐ เรื่อง
๒) จัดทําชุดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่จดลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตร
และนิทรรศการเผยแพร่การดําเนินการ Green Office
๓) พัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ปัญหาหมอกควัน

- ๓๘ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
๔) จัดทําข้อมูล/องค์ความรู้ด้านมลพิษในรูปแบบเข้าใจง่ายเพื่อสื่อสาร
กับประชาชนในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย
หลักสูตร Zero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์ และสื่อแบบสั้น
๕ เรื่อง ได้แก่ เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานการเผา
ในเตาเผา แท่งเชื้อเพลิงขยะ การผลิตก๊าซชีวภาพ และการแปรรูป
ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกน้ํามัน
การดําเนินงานตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒๘. ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตาม - อนุสญ
ั ญาบาเซลฯ
พันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑) นําแนวทางด้านเทคนิควิชาการสําหรับการจัดการของเสียต่างๆ
๒๙. เข้ า ร่ ว มเป็ นภาคี อ นุ สั ญ ญามิ น ามาตะว่ า ที่ได้รับการรับรองตามมติข้อตัดสินใจในการประชุมรัฐภาคีฯ มาประยุกต์ใช้
ภายในประเทศ
ด้วยปรอท
๓๐. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน ๒) ร่วมมือกับสํานักเลขาธิการฯ และภาคีสมาชิกดําเนินโครงการ
การเจรจาด้านการจัดการมลพิษระหว่างประเทศ หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ โครงการหุ้นส่วนความร่วมมือ
๓๑. ร่วมกันในระดับอาเซียนเพื่อจัดการมลพิษ อนุ ส ัญ ญาฯ เพื ่ อ ป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการเคลื ่ อ นย้ า ยข้า มแดน
อย่างผิดกฎหมาย โครงการหุ้นส่วนความร่วมมืออนุสัญญาฯ เกี่ยวกับ
ข้ามแดน
๓๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพันธกรณีและ การจัดการของเสียจากบ้านเรือนและความร่วมมือกับองค์การทางทะเล
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการจัดการมลพิษ ระหว่างประเทศ
ั ญาสตอกโฮล์มฯ
สู่สาธารณะกําหนดหัวข้อวิจัยไว้ในยุทธศาสตร์ - อนุสญ
๑) ดําเนินโครงการ Implementation of the POPs Monitoring
การวิจัยของประเทศ
Plan in the Asian Region ร่วมกับหน่วยงาน UN Environment
๒) ดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Enabling Activities to Review
and Update the National Implementation Plan for the
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
(POPs)
- อนุสญ
ั ญารอตเตอร์ดมั ฯ
๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ในฐานะ
หน่วยงานผู้มีอํานาจของรัฐ (Designated National Authority:
DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช และสัตว์ แจ้งท่าทีตอบรับ
นําเข้า (Import Response) สําหรับสาร carbofuran และสาร
trichlorfon ซึ่งได้ดําเนินการและเผยแพร่ในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ แล้ว
๒) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะ
หน่วยงานผู้มีอํานาจของรัฐด้านสารเคมีอุตสาหกรรม แจ้งท่าทีตอบ
รับนําเข้าสําหรับสาร short-chain chlorinatedparaffins และสาร
tributyltincompounds ที่ได้รับการบรรจุเพิ่มเติมในภาคผนวก III
ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ

- ๓๙ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
๓) มติที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้ง
ข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๘
ได้มีการบรรจุรายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมในภาคผนวก III ที่ต้องแจ้งการนําเข้า
ส่งออก จํานวน ๔ รายการ ได้แก่ (๑) Trichlorfon (๒) Short-chain
chlorinated paraffins (SCCPs) (๓) Tributyltin compounds
และ (๔) Carbofuran
- อนุสัญญามินามาตะฯ
๑) เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และจัดทํา
ภาคยานุวัติสารเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒) ผลการบังคับใช้ของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทที่ประเทศไทย
ต้องดําเนินการตามพันธกรณี ซึ่งประเทศไทยได้ขอขยายการยกเว้น
การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ที่เ ติม ปรอทและกระบวนการผลิต ที่เ ติม ปรอท
ออกไป ๕ ปี และแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
ปรอทภายในประเทศและการจัดทําทําเนียบการปลดปล่อยปรอท
และแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญา
๓) ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
และได้ร่วมจัดทําท่าทีระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- ยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี
๑) ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)
- ระดับอาเซียน: ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย คณะทํางาน
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
๑) ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
๑.๑) มีการรับรองแผนปฏิบัติการเชียงราย ๒๐๑๗ (Chiang Rai 2017
Plan of Action for Transboundary Haze Pollution Control in the
Mekong Sub-Region) เพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
โดยมีกิจกรรมร่วมดําเนินการเพื่อลดจํานวนจุดความร้อน ในอนุภูมิภาค
แม่โขงลงเหลือไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ จุด ในปี ๒๕๖๓ ตามวิสัยทัศน์ของ
โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Transboundary
Haze Free Roadmap) ที่จะก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอด
หมอกควัน ภายในปี ๒๕๖๓

- ๔๐ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
๑.๒) การหารื อความร่ วมมื อกั บสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา
แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยจะมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การควบคุมไฟป่า เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า
ในเขตชายแดน จัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านคู่ขนานไทย-เมียนมา ร่วมเป็น
อาสาสมัครเฝ้าระวังและดับไฟและสนับสนุนข้อมูลที่จาํ เป็น
๑.๓) สนั บ สนุ น ประเทศกั ม พู ช า โดยส่ ง รถตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
อากาศแบบเคลื่อนที่ไปเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ และถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคและ
วิชาการในการวางแผนจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ
๒) คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย
๒.๑) จัดทําปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยการจัดการสารเคมีและ
ของเสีย (ASEAN Joint Declaration on Hazardous Chemicals
and Wastes Management) นําเสนอในช่วงพิธีเปิดการประชุม
ระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๓ การประชุม
รั ฐภาคี อนุ สั ญญารอตเตอร์ ดั มฯ สมั ย ที่ ๘ และการประชุ ม รั ฐ ภาคี
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๘ เมื่อวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ นครเจนี วา สมาพั นธรั ฐสวิ ส เพื่ อแสดงเจตนารมณ์ ข องอาเซี ย น
ในการจั ด การสารเคมี และของเสี ยอย่ างถู กต้ องและสอดคล้ องกั บ
พันธกรณีของอนุสัญญาด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย โดยเฉพาะ
ประเด็ นการเคลื่อนย้ ายข้ ามแดนของสารเคมี และของเสียอันตราย
ที่เป็นปัญหาร่วมกัน
๒.๒) แสดงเจตจํานงเป็นประเทศผู้นํา (Leading Country) ในการ
ดําเนินกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมและจัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน
จากสารเคมีและของเสียอันตราย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาเซียน (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN)
๓) คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการ Capacity Development for ASEAN Member
States on Identification and Differentiation of Spilled Oil
and Tarballs ที่เสนอโดยประเทศไทยได้รับการรับรองให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนนําไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์
องค์ประกอบของน้ํามัน สนับ สนุน การสืบหาแหล่งที่มาของน้ํา มัน
และส่ง เสริ ม การประสานงานระหว่า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นใน
การรับมือกับปัญหามลภาวะข้ามแดนสืบเนื่องจากอุบัติเหตุน้ํามันรั่ว
ในทะเล โดยสํานักเลขาธิการอาเซียนอยู่ระหว่างหาแหล่งทุนสนับสนุน
การดําเนินงาน

- ๔๑ แนวทางการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
- ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขง
ปรับปรุงแนวทางด้านวิชาการในการอนุวัตตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง
คุณภาพน้ํา (Technical Guideline for Implementation of the
Procedures for Water Quality: TGWQ) ด้านการจัดการและ
การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยคณะทํางานวิชาการด้านคุณภาพน้ํา
๔ ประเทศ ภายใต้คณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขงให้
สอดคล้ องกั บระเบี ยบปฏิ บั ติ ภายในประเทศและภายใต้ ความตกลง
เพื่อให้ประเทศสมาชิกนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
- ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑) ดําเนินการจัดนิทรรศการผลงานของประเทศไทยด้านความร่วมมือ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action For
Climate Empowerment) ณ เมืองมาราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ในการประชุม COP22 ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒) จัดทําแผนการดําเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อตกลงปารีส ด้านปฏิบัติการ
เสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ๔๒ -

การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๐ การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีความก้าวหน้า
ในการบรรลุตัวชี้วัดการดําเนินงานรายยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในมิติการลดปริมาณมลพิษและมิติผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑. การบรรลุตวั ชีว้ ัดการดําเนินงานรายยุทธศาสตร์
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง
ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนเครื่องมือและกลไกที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภาคอุตสาหกรรม
แผนระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๔
แผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับจังหวัด
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ ได้แก่ อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กลไกระดับประเทศ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ภาคเกษตรกรรม
แผนระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ ได้แก่ มาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐาน มกอช.)
การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ี (GAP: Good Agricultural Practice)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคพลังงาน
แผนระดับประเทศ ได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ ได้แก่ มาตรฐานระบบจัดการด้านพลังงาน (ISO50001)
เกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (Building Energy Code: BEC)
กลไกระดับประเทศ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ
ภาคการคมนาคมขนส่ง
แผนระดับประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของไทย
แผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
แผนระดับประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ ได้แก่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ห้ามภาชนะที่ทําด้วยโฟมและการนํา
บรรจุภัณฑ์เข้าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)
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ภาคการบริโภค
แผนระดับประเทศ ได้แก่ แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะที่ ๓)
แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
กลไกระดับประเทศ ได้แก่ คณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ ๒ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น
ภาคอุตสาหกรรม
y อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
 ระดับ ๑ จํานวน ๕๔๓ โรงงาน  ระดับ ๒ จํานวน ๒,๑๕๒ โรงงาน  ระดับ ๓ จํานวน ๒,๙๘๕ โรงงาน
 ระดับ ๔ จํานวน ๒๓๔ โรงงาน  ระดับ ๕ จํานวน ๓๖ โรงงาน
y เหมืองแร่สีเขียว (ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๐) จํานวน ๑๙๓ ราย
 เหมืองแร่ ๙๒ ราย
 โรงงานโม่ บดและย่อยหิน ๖๙ ราย  โรงแต่งแร่ ๒๗ ราย
 โรงประกอบโลหกรรม ๕ ราย
y สถานประกอบการ Green Production จํานวน ๓๕ แห่ง
ภาคเกษตรกรรม
y มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (Good Aquaculture Practice) จํานวน ๑,๔๑๕ แห่ง
y มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง (Code of Conduct) จํานวน ๖ แห่ง
y มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural Practices) จํานวน ๔๐๑ ราย
y มาตรฐานการปฏิบัติทางฟาร์มปศุสตั ว์ที่ดี จํานวน ๑๕,๔๓๒ แห่ง
y มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
 มาตรฐาน ACT-IFOAM จํานวน ๑๙๙ ราย
 มาตรฐาน ACT-EU จํานวน ๑๒๗ ราย
 มาตรฐาน Canada and US-Canada Agreement จํานวน ๗๙ ราย
 มาตรฐาน ACT private program จํานวน ๒ ราย
 มาตรฐานปัจจัยการผลิต ACT-IFOAM for input จํานวน ๓๐ ราย
แหล่งท่องเที่ยว
y พื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน ๔ พื้นที่
 เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  เกาะพีพี จังหวัดกระบี่  จังหวัดเพชรบูรณ์
y อุทยานแห่งชาติสีเขียว จํานวน ๑๔ แห่ง
 ประเภทภูเขา : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติภูพาน
 ประเภทเกาะและชายหาด : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
 ประเภทน้ําตกและแหล่งน้ํา : อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติ
ดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ภาคธุรกิจและบริการ
y สํานักงานสีเขียว (Green Office) จํานวน ๖๒ แห่ง
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ตัวชีว้ ัดที่ ๓ จํานวนสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้
y ฉลากเขียว ๒๘ ประเภทสินค้า ๓ ประเภทบริการ
y ตะกร้าเขียว ๑๖ ประเภทสินค้า ๕ ประเภทบริการ
y Cool Mode ๑ ประเภทสินค้า
y บริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
 ฉลากเขียว ประเภทสินค้า จํานวน ๗๗ บริษทั ประเภทบริการ จํานวน ๖ บริษัท
 ตะกร้าเขียว ประเภทสินค้า จํานวน ๗ บริษทั ประเภทบริการ จํานวน ๓๐ บริษัท
 Cool Mode ประเภทสินค้า จํานวน ๑๓ บริษัท
y โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ใบไม้เขียว จํานวน ๒๑๗ แห่ง
 Green Hotel จํานวน ๗๗ แห่ง
 ตะกร้าเขียว จํานวน ๒ แห่ง
ตัวชี้วัดที่ ๔ มีฉลากสิ่งแวดล้อมครอบคลุมประเภทสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
ณ ปี ๒๕๖๐ มีฉลากสิ่งแวดล้อม ๖ ประเภท ในตลาดสินค้า
y ฉลากเขียว
y ฉลากคาร์บอน
y ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน
y ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ y ฉลากประสิทธิภาพสูง (พลังงาน) y ใบไม้เขียว
ตัวชี้วัดที่ ๕ ประชากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ยัง ไม่ส ามารถประเมิน ผลการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมการบริโ ภคของประชาชนได้ เนื่อ งจากยัง ไม่มีก ารจัด เก็บ ข้อ มูล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดําเนินการจัดเก็บในปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด กําจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
ตัวชีว้ ัดที่ ๑ แหล่งกําเนิดมีการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
y แหล่งกําเนิดน้ําเสียปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประมาณร้อยละ ๕๔
y รถยนต์ (ควันดํา) ปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๙๙.๔ รถโดยสารประจําทาง (ควันดํา) ปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๙๙.๘
ตัวชี้วัดที่ ๒ มีระบบการจัดการของเสียและมลพิษอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น
y ขยะมูลฝอย
 มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน ๓,๑๐๑ แห่ง ดําเนินการอย่างถูกต้อง จํานวน ๖๔๓ แห่ง
 มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน ๒,๙๑๔ ระบบ ดําเนินการอย่างถูกต้อง จํานวน ๖๗๗ ระบบ
y กากอุตสาหกรรม
 มีโรงงานบําบัดกําจัดกากอุตสาหกรรม จํานวน ๑,๖๙๔ แห่ง บําบัดกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมได้ ๓๒.๙๕ ล้านตัน
 สัดส่วนศักยภาพรองรับระหว่างผู้ก่อกําเนิดของเสีย (WG) กับผู้รับบําบัดกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรม (WP) รายภูมิภาค
(WP:WG)
 ภาคใต้ ๑๒๑:๑
 ภาคเหนือ ๑๐๒:๑
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐๑:๑
 ภาคตะวันตก ๖๕:๑
 ภาคกลาง ๔๔:๑
 ภาคตะวันออก ๑๒:๑
y มูลฝอยติดเชือ้
 มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จํานวน ๗๓ แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ แห่ง เอกชน ๔ แห่ง และโรงพยาบาล ๖๒ แห่ง)
 สามารถกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ ได้ ๕๑,๓๐๐ ตัน (ร้อยละ ๘๘.๕)
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y น้ําเสียชุมชน
 มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนของประเทศ จํานวน ๑๐๕ แห่ง รองรับน้ําเสียได้ ๓.๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(ร้อยละ ๓๓)
 สถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย เดินระบบได้ ๙๗ แห่ง ชํารุด ๕ แห่ง ชะลอหรือยกเลิกโครงการ ๓ แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ตัวชีว้ ัดที่ ๑ มีเครื่องมือ กลไก ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
y ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง
 มีเครื่องมือทั้งแผน มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ กลไกระดับประเทศ ที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พลังงาน การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ การบริโภค
แต่การเชื่อมต่อกับภาคการบริโภคยังมีข้อจํากัดในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนนิยมใช้หรือบริโภคสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างกระแสความสนใจในท้องตลาดด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
y ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด กําจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
 การจัดการมลพิษจากแหล่งกําเนิด มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์และโปรแกรมการส่งเสริมที่หลากหลาย แต่ระบบ
การกํากับและบังคับใช้ให้แหล่งกําเนิดปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 การจัดการมลพิษ โดยการจัดให้มีระบบจัดการของเสียรวมทั้งขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ
กากอุตสาหกรรม สารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม น้ําเสียชุมชน และมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิด
ถือว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพยกเว้นการจัดการน้ําเสียชุมชน ที่ยังขาดความชัดเจนในทิศทางการดําเนินงาน
ทั้งเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ระบบงบประมาณ การลงทุน การมีส่วนร่วม
y ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
 มีหลายมาตรการที่ดําเนินการ แต่มีบางมาตรการที่ยังไม่สามารถทําให้เกิดเป็นเครื่องมือและกลไกสําคัญที่จะนํามาใช้
ในการขับเคลื่อนบริหารจัดการมลพิษ ได้แก่ การมีฐานข้อมูลกลางด้านมลพิษของประเทศ สัดส่วนงบประมาณ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการลดมลพิษหรือของเสียและการเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๒ จํานวนภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการจัดการมลพิษเพิ่มขึ้น
y อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จํานวน ๑๘๕,๗๖๙ คน
y อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน ๑,๐๔๗,๕๒๕ คน
ตัวชี้วัดที่ ๓ มีผลการเจรจาต่อรองในการดําเนินการตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
y ด้านการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี
 มีการกําหนดให้ขยะมูลฝอยจากชุมชนที่มีลักษณะปะปนกันตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากรเป็นสินค้าต้องห้ามในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร
 มีการบรรจุรายชื่อสารเคมีที่จะเลิกใช้เพิ่มเติม ได้แก่ สาร decabromodiphenyl ether (commercial mixture,
c-decaBDE) สาร Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) สาร POPs คือ exachlorobutadiene (HCBD)
 มีการบรรจุรายชื่อสารเคมีที่ต้องแจ้งการนําเข้าส่งออกเพิ่มเติม ได้แก่ สาร Carbofuran สาร Trichlorfon สาร Short-chain
chlorinated paraffins (SCCPs) สาร Tributyltin compounds
 ได้รับการขยายยกเว้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอทและกระบวนการผลิตที่เติมปรอทออกไป ๕ ปี
y ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
 มีข้อตกลงในระดับอาเซียนลดจํานวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงให้เหลือไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ จุด ในปี ๒๕๖๓
เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

- ๔๖ ๒. การบรรลุตัวชี้วัดในมิติการลดปริมาณมลพิษและมิติผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๑ มิติการลดปริมาณมลพิษ
ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

๑. น้ําเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๔๖
(ร้อยละ)
๒. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ฝุ่นละออง PM10 (จํานวนวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
๒.๑ ตําบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี (ร้อยละ) ๗๒
๒.๒ ภาคเหนือ ๙ จังหวัด (ร้อยละ)
๘๕
สารเบนซีน (ความเข้มข้นในบรรยากาศลดลง)
๒.๓ จังหวัดระยอง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ๒.๖
๒.๔ กรุงเทพมหานคร (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ๓.๖
๓. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๔๙
(ร้อยละ)
๔. ของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชนได้ รั บ การจั ด การ ๐.๐๓
อย่างถูกต้อง (ร้อยละ)
๕. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๖๕
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ
ผลการ การบรรลุ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ดําเนินงาน ผลสําเร็จ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐
๔๖.๕
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๔๖.๓๓ ใกล้เคียง

๗๓
๘๕

๗๔
๘๖

๗๕
๘๗

๗๖
๘๘

๗๗
๘๙

๖๙
๙๖

ไม่บรรลุ
บรรลุ

๒.๕
๓.๕
๕๕

๒.๔
๓.๔
๖๐

๒.๓
๓.๓
๖๕

๒.๒
๓.๒
๗๐

๒.๑
๓.๑
๗๕

๒.๕
๒.๕
๗๓

บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๑๐.๕๑

บรรลุ

๘๕

๙๐

๙๕

ได้รับการจัดการ
ทั้งหมดภายในปี
๒๕๖๓
ได้รับการจัดการ
ทั้งหมดภายในปี
๒๕๖๓

๘๙

บรรลุ

๓๒.๙๕
ล้านตัน

ไม่มีข้อมูล
ปริมาณกาก
อุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
บรรลุ

๖. กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการ
ถูกต้อง (ร้อยละ)

๓๕

๗๐

๘๐

๙๐

๗. สารเคมีได้รับการกําหนดให้เป็นวัตถุอันตราย
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (จํานวน)

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๓๐

๒.๒ มิติผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
๑. คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ)
๒. คุณภาพแหล่งน้ําทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ)
๓. ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
๔. ระดับเสียงริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ)

ข้อมูล
ปีฐาน
๗๖
๘๗
๒๘
๗๐

หมายเหตุ : คุณภาพน้ําเกณฑ์ดี หมายถึง คุณภาพน้ําประเภทที่ ๓ ขึ้นไป

ค่าเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ ผลการ การบรรลุ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ดําเนินงาน ผลสําเร็จ
๕ ปี
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๘๐
๘๓
บรรลุ
๘๘
๙๖
บรรลุ
๒๕.๕
๔๑
ไม่บรรลุ
๗๕

๖๐

ไม่บรรลุ

- ๔๗ -

ข้อเสนอแนะการดําเนินงาน
เนื่องจากปี ๒๕๖๐ เป็นปีเริ่มต้นในการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการมลพิษ จึงต้องผลักดันการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดทําเครื่องมือและกลไกทั้งเชิงบังคับและภาคสมัครใจ ต้องสนับสนุนการทํางานให้มีกระบวนการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รับรู้และเข้าใจถึงที่มาของปัญหามลพิษ
และให้ความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหา มีความรับผิดชอบในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่ควรผลักดันในปีต่อไป ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ควรเพิ่มเติมการดําเนินการในการพัฒนากฎระเบียบ
ควบคุมการนําเข้า-ส่งออกเศษวัสดุรีไซเคิล และคุณภาพวัตถุดิบจากวัสดุใช้แล้ว และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของเสียจาก
กระบวนการผลิตระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม ลดการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
การออกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจในภาคการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสาร
และการสร้างการรับรู้ในภาคการบริโภค โดยเฉพาะให้ประชาชนนิยมใช้หรือบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการสร้างกระแสความสนใจเลือกซื้อใช้สินค้าและบริการที่ได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดกําจัดของเสียและควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด ควรมีระบบ
การกํากับและบังคับใช้ให้แหล่งกําเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ การดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน
โดยจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ให้เอกชนเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์
เมื่อหมดอายุ ออกมาตรการป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพ/สินค้ามือสองเข้ามาจําหน่ายและใช้งานในประเทศ ควบคุมกิจกรรม
บริเวณชายฝั่งไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บในการเก็บและการกําจัด
ทําลายสารอันตรายทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คงค้างเสื่อมสภาพและซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้แล้ว เพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจสอบติดตามระบบเอกสารกํากับการขนส่งสารเคมี ปรับปรุงกฎหมายควบคุมโฆษณาสารเคมีทางการเกษตร
การทําเกษตรในพื้นที่ต้นน้ําต้องไม่ใช้สารเคมีอันตรายหรือให้ทําการเกษตรอินทรีย์ กําหนดให้แหล่งกําเนิดมลพิษด้านเกษตรกรรม
รายงานข้อมูลสารพิษ/มลพิษทางน้ําตามระบบ PRTR กําหนดให้มีระบบการเรียกคืนและกําจัดซากบรรจุภัณฑ์สารเคมี
ในภาคการเกษตรโดยภาคเอกชน กําหนดให้นํารายได้จากการจําหน่ายน้ําประปาในสัดส่วนที่เหมาะสมเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ ควรผลักดันการกําหนดให้มีฐานข้อมูลกลางด้านมลพิษ
ของประเทศ มีการจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่เหมาะสม มีตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ในระดับกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการลด
มลพิษหรือของเสีย และเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน

