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รายงานผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปี ๒๕๖๑
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยเฉพาะในระยะ ๕ ปีแรก
และดาเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คาสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ติดตามและกากับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนจัดการมลพิษ โดย มี
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการขับ เคลื่อน ติดตาม และกากับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี
และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ รับทราบ
ผลการดาเนินงานและระดับความสาเร็จในการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ และในปี ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษ
ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๑ พร้อมปัญหาอุปสรรคที่กระทบต่อการดาเนินงาน
และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานตามแผนจัดการมลพิษ

บทสรุป: ความเคลื่อนไหวการดาเนินงานภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ในรอบปี ๒๕๖๑
• ภาคการผลิตและการบริการในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวมีมาตรการและการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ
ภาคอุตสาหกรรม ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker)
การยกระดับ มาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพและผลิตภาพการผลิต ส่งเสริม
สถานประกอบการในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาคเกษตรกรรม มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ต่อเกษตรกร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอินทรีย์วัตถุบารุงดินและปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดี เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ภาคการคมนาคมขนส่งและภาคพลังงาน จัดทามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q MARK)
การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (CSR) รวมทั้งสนับสนุน
ให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

-๒ ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว มีการใช้กฎระเบียบ เพื่อบริหารจัดการและยกระดับ
การท่องเที่ยว ได้แก่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไป
ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จัดทาข้อห้ามในการใช้พื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติ การศึกษาขีดความสามารถ
ในอุทยานแห่งชาติ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
ภาคการบริโภค มีการใช้มาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดขยะและมีการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ กาหนดนโยบายการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ดาเนินโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้ อม” ให้หน่วยงานภาครั ฐเป็ นต้นแบบและร่ว มรณรงค์ให้ภ าคเอกชนและประชาชนลดและคั ดแยก
ขยะมูลฝอย ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมถึงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์
และมีการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายทะเล ส่งเสริมการใช้ระบบบัตรสะสมคะแนนในการซื้อสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Card) ปรับปรุงและพัฒนา Green Card Application
• การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่
ระบบมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐได้สนับสนุนให้ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพของอุ ตสาหกรรมและผู้ ประกอบการ การปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ์ มาตรฐานและเกณฑ์ การปฏิ บั ติ ที่ ดี
มีการดาเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ในปี ๒๕๖๑ มีผู้ประกอบการได้รับการประเมินผล
การดาเนินงานที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐาน อาทิ สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ๓,๐๓๓ แห่ง
สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ๑๒๘ ราย อุทยานแห่งชาติสีเขียว ๑๓ แห่ง สถานประกอบการ
Green Production ๒๗ แห่ง สานักงานสีเขียว (Green Office) ๕๕ แห่ง
• ความหลากหลายของฉลากสิ่งแวดล้อมสาหรับ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมี
ฉลากสิ่งแวดล้อม ๗ ประเภท ได้แก่ ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้ อน
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ฉลากประสิทธิภาพสูง ใบไม้เขียว และฉลากคาร์บอนนิวทรัล แบ่งเป็นสินค้า ๙๒ ประเภท
และบริการ ๗ ประเภท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะขยายให้ครอบคลุมทุกภาคการผลิต เพื่อส่งเสริม
ให้มีการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ในส่ วนภาครัฐมี การส่ งเสริ มให้ เพิ่มรายการสิ นค้ าและบริ การที่เป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ภายใต้แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งจะมีการขยายผลไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน และจัดทาเกณฑ์สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริโภคในวงกว้าง
• การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมหลายช่องทางและมีรูปแบบ
การนาเผยแพร่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านมาปัญหาขยะยังคงเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลิตสื่อและเผยแพร่ความรู้
ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เฟสบุ๊ค วิทยุกระจายเสียง ป้ายประกาศในชุมชน และหนังสือพิมพ์ โดยจัดทาสื่อในรูปแบบต่างๆ
อาทิ สปอตวิทยุ โทรทัศน์ คลิปวิดีโอ รวมทั้งข้อมูลในรูปแบบของ Infographic คู่มือ แผ่นพับ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ
และส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และ
ขยะพลาสติก การจัดการน้าเสีย การจัดการหมอกควันและไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมีจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
การศึกษาวิจัยและการนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
การริเริ่มโครงการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดรับ ลดให้ ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม

-๓ • หน่ วยงานภาครั ฐ มี การติ ด ตามตรวจสอบและเสริ ม ศั ก ยภาพให้ แ หล่ งก าเนิ ด มลพิ ษให้ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย/มาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายมลพิษอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด อาทิ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับ
แหล่งกาเนิดมลพิษและให้คาปรึก ษากับ แหล่ง กาเนิด มลพิษ ในการแก้ไ ขปรับ ปรุง หรือ ซ่อ มแซมระบบบาบัด น้าเสีย
เพื่อให้คุณภาพน้าทิ้ง เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย
ประมาณร้อยละ ๕๗ ติดตามตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียง (ควันดา-เสียงดัง) ในพื้นที่
เขตเมืองใหญ่เพื่อให้เจ้าของยานพาหนะมีการดูแลและบารุงรักษาเครื่องยนต์ให้ระบายมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย
ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการตรวจวัดควันดา รถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๕ รถโดยสารประจาทาง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๙๙.๘
• ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการของเสียทั้งชุมชน อุตสาหกรรม ให้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถ
เดินระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดาเนินการ ๒,๗๘๖ แห่ง
จากทั้งหมด ๓,๒๐๕ แห่ง มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการอย่างถูกต้อง รวม ๖๔๗ ระบบ การจัดการกากของเสีย
ในภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานบาบัดกาจัดกากอุตสาหกรรม ๙,๔๑๔ แห่ง สามารถบาบัดกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
รวม ๒๒.๐๒ ล้านตัน สัดส่วนศักยภาพรองรับระหว่างผู้ก่อกาเนิดของเสีย (WG) กับผู้รับบาบัดกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรม (WP)
รายภูมิภาค (WP:WG) เป็นดังนี้ ภาคใต้ ๑๑๒:๑ ภาคเหนือ ๑๑๗:๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๑:๑ ภาคตะวันตก ๖๐:๑
ภาคกลาง ๔๔:๑ ภาคตะวันออก ๑๒:๑ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด ๕๕,๔๙๗.๒๒ ตัน ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง ๔๙,๘๙๗.๘๖ ตัน (ร้อยละ ๘๙.๙๑) มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ๗๘ แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ แห่ง
เอกชน ๔ แห่ง โรงพยาบาล ๖๑ แห่ง และ Autoclave ๖ แห่ง) และการจัดการน้าเสีย มีระบบบาบัดน้าเสียรวม ๑๐๕ แห่ง
รองรับน้าเสียได้ ๒.๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ร้อยละ ๒๗) สถานภาพระบบบาบัดน้าเสีย เดินระบบได้ ๙๕ แห่ง ชารุด ๗ แห่ง
ชะลอหรือยกเลิกโครงการ ๓ แห่ง
• การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือที่สาคัญให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการร่วมกันในการจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพ
อาทิ กาหนดให้มีตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ แหล่งน้า การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การกากับดูแล ตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ของผู้ประกอบการ การให้คาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
มอบรางวัลเพื่อยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ การให้ชุมชน
เป็นศูนย์กลางและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนในการแก้ปัญหา รวมทั้งศึกษาการนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
• การเสริมความรู้และความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนช่วยดาเนินการจัดการมลพิษ
โดยการให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจ
ของภาครัฐ การเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ
สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และภาคีในพื้นที่ต่างๆ การจัดทา
พื้นที่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้หรือกรณีตัวอย่างในการจัดการมลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย รวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตาม
พันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งอนุสัญญาด้านการจัดการสารเคมี และความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

-๔ -

ผลการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้น
ทาง
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน และ
ภาคการขนส่ง ให้ใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริโภคและการใช้ทรัพยากรที่พอดี
มาตรการการดาเนินงาน
๑. กาหนดพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ชัดเจน ๒๓. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
ด าเนิ น นโยบายการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในลั ก ษ ณ ะ ๒๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
ท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
๒. สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ ๒๕. ใช้มาตรการลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งในพื้นที่
๓. ลดการใช้สารเคมีอันตราย
การจราจรหนาแน่น
๔. ส่งเสริมการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร ๒๖. ยกระดับการผลิตยานพาหนะให้รองรับการยกระดับ
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design)
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษและคุณภาพน้ามัน
๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิต เชื้อเพลิง
ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม
๒๗. สนับสนุนการผลิตยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมและพัฒนากฎระเบียบควบคุมการนาเข้า ส่งออก ๒๘. สนับสนุนงบประมาณจัดทาสนามทดสอบระดับเสียง
เศษวัสดุรีไซเคิล และคุณภาพวัตถุดิบจากวัสดุใช้แล้ว
ยานพาหนะใหม่ขณะวิ่ง
๗. ใช้ ม าตรการทางเศรษฐศาสตร์ เ ป็ น แรงจู ง ใจ ได้ แ ก่ ๒๙. สนับสนุนให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลดภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์ให้กับผู้ผลิตสินค้า ลดภาษีเงินได้ ๓๐. ปรับปรุงถนนให้มีความเรียบ
นิติบุคคล จัดทาโปรแกรมส่งเสริมการลงทุน
๓๑. จัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
๘. กาหนดมาตรฐานรับรองสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ ของภาคการขนส่ ง (Pollution Release and Transfer
สิ่งแวดล้อม และกาหนดฉลาก
Registers: PRTR)
๙. กาหนดให้มีหน่วยงานให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ๓๒. สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงสะอาดสาหรับยานพาหนะ
(Eco-Labeling)
๓๓. กาหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมมลพิษโรงไฟฟ้าที่ใช้
๑๐. ยกระดั บ มาตรฐานทั่ ว ไปที่ ค วบคุ ม ปริ ม าณปรอท ถ่านหินและพลังงานทดแทน
ในผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเชิงบังคับ
๓๔. กาหนดมาตรการหรือระบบรองรับการกาจัดซากผลิตภัณฑ์
๑๑. สื่ อสารประชาสั ม พั น ธ์ผู้ ป ระกอบการอุ ตสาหกรรม ประเภทแบตเตอรี่
ที่ได้รับรางวัล
๓๕. พัฒนามาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๒. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร ๓๖. กระตุ้นจิตสานึกให้เกิดความตระหนักให้มีการปรับเปลี่ยน
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พฤติกรรมและเกิดค่านิยมพอดี ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
โดยเป็นมาตรฐานเชิงสมัครใจในระยะแรก
๓๗. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลทางสื่ อวิทยุ โทรทัศน์
๑๓. ออกนโยบายให้สินค้าเกษตรเป้าหมายสาคัญทาการเกษตร และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสค่านิยมการบริโภคและ
โดยใช้ GAP
การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-๕ มาตรการการดาเนินงาน
๑๔. ผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ Zoning
๓๘. กาหนดพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๕. ลดการใช้สารเคมีอันตราย
ให้กับประชาชนในประเทศ
๑๖. ถอดบทเรียน Smart Farmer
๓๙. ออกนโยบายรัฐ บาลเพื่อ กระตุ้น ให้ป ระชาชนเข้าสู่
๑๗. กาหนดมาตรฐานรั บ รองสิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น มิ ต ร พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้
ต่อสิ่งแวดล้อม และกาหนดฉลาก
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๘. สื่อสารประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ได้รับรางวัล
๔๐. ให้ภ าครัฐ ภาคเอกชน เป็นผู้นาในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๙. กาหนดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Public
ของแหล่งท่องเที่ยว
Procurement)
๒๐. พัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการมีกระบวนการดาเนินงาน ๔๑. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพื่ออานวยความสะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หน่ว ยงานราชการในการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการ
๒๑. จัดทาข้อควรปฏิบัติ (Do and Don’t) สาหรับนักท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒๒. ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจ
ผลการดาเนินงาน
๑. ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ ๑๐. ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ใ ห้ มี ม าตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)
๑) จั ดอบรมหลั กสู ตรสร้ า งนั ก ปฏิ บั ติ ด้ า นมาตรฐาน
๑) มอบรางวัลให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่
ระบบการจั ดการของสถานประกอบการ หลั กสู ตร ISO ที่ผ่านเกณฑ์การดาเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
14001:2015 ๒) จั ดฝึ กอบรมหลั กสู ตรพัฒนาบุ คลากรเพื่อ ต่อสังคม โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) รางวัลสาหรับ
สร้างที่ปรึกษา/วิทยากร (Train the Trainer) ด้านมาตรฐาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ปี ๒๕๖๐ จานวน
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
๑๐ แห่ง (๒) รางวัล สาหรับสถานประกอบการเครือข่าย
๒. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี (CSR-DPIM Continuous) ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๔๗ แห่ง
รี ไซเคิ ลและการน ากากของเสี ยอุ ตสาหกรรมกลั บมาใช้
๒) ฝึกอบรม (Coaching) และทวนสอบสถานประกอบการ
ประโยชน์
อุตสาหกรรมแร่ที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๑
๑) มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพ
๓) ดาเนินการทวนสอบตามแนวทางการจัดทารายงาน
เพิ่มขึ้นรวม ร้อยละ ๘๘ โดยคิดจากผลิตภาพที่เปลี่ยนแปลง และทวนสอบการดาเนินงานตามแนวทางมาตรฐานความรับผิดชอบ
๒) มีผู้ป ระกอบการนาองค์ความรู้เทคโนโลยีรีไซเคิล ต่อสังคมของสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)
ของเสีย ๒ ชนิด (ประเภทน้ายากัดลายวงจรและของเสีย ปี ๒๕๖๑ มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๑ แห่ง
ประเภทกากตะกรั น ทองเหลื อ งและฝุ่ น ทองเหลื อ ง)
๔) จัดกิจกรรมเครือข่าย CSR-DPIM (CSR-DPIM Network)
ไปประยุกต์ใช้ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงงาน ดังนี้ (๑) จัดฝึกอบรม Group Training เพื่อทบทวนความรู้
ต้นแบบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสีย ๒ ชนิด รวมมูลค่า ความเข้าใจการดาเนินงาน การจัดทารายงานด้านความรับผิดชอบ
๑๘,๘๓๓,๘๕๐ บาท
ต่อสังคมให้กับเครือข่าย CSR-DPIM (๒) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
๓. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ เรียนรู้ ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษา
ป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker)
ดูงานในประเทศ (๓) จัดทารายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในลักษณะ Self-Assessment Report ตามกรอบการจัดทา

-๖ ผลการดาเนินงาน
๑) อนุมัติ Eco Sticker ซึ่งมีการปรับตามการจัดเก็บภาษี รายงานของ CSR-DPIM ในปี ๒๕๖๑ มี ผู้ ป ระกอบการ
โดยคิดจากราคาขายปลีกแนะนา ๒,๘๐๙ ป้าย (ข้อมูล ณ เครื อ ข่ า ยจั ด ท ารายงาน ๕๗ แห่ ง จากผู้ ป ระกอบการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
เครือข่าย ๗๖ แห่ง
๒) มีเว็บไซต์ www.car.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
๕) ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับสถานประกอบการ
ข้อมูลป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ Eco Sticker อุตสาหกรรมแร่เรื่องมาตรฐาน CSR-DPIM (CSR-DPIM Beginner)
ของรถยนต์ที่มีการจ าหน่ ายในประเทศ ส าหรั บผู้ บริโภค กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ในกลุ่ม
หรื อประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการยานยนต์และหน่วยงานที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดในเขตภาคกลาง
เกี่ยวข้อง
๑๑. ส่งเสริมการนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
๓) มี Mobile Application คือ Car Search และ Fuel มาใช้ในสถานประกอบการ โดยจัดอบรมเสริมสร้างความรู้
Tracker ที่ร องรับ ทั้ง ระบบ iOS และ Android เพื่อ ให้ ความเข้ า ใจในการทากิ จ กรรม ๕ส โดยในปี ๒๕๖๑
ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น
มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๑๔ ราย ผ่านการประเมิน
๔. จัดกิจกรรมปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่สถานประกอบการ ๑๑ ราย
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไหม ๑๒. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่
โดยใช้พลังงานลดลงจากกระบวนการย้อมแบบเดิมประมาณ และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
ร้อยละ ๑๐-๒๐
(Green Mining) และอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อพัฒนายกระดับ
๕. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ งานวิจัยการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสถานประกอบการ ได้แก่ เหมืองแร่ โรงแต่งแร่
นวัตกรรมกระบวนการผลิ ตเพื่ อการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ ที่ เป็ น โรงงานโม่ บดหรือย่อยหิน และโรงประกอบโลหกรรม ดังนี้
มิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
๑) ปี ๒๕๖๑ มีสถานประกอบการขอรับการตรวจประเมิน
และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามมาตรฐานเหมื อ งแร่ สี เ ขี ย ว ๓๐ ราย และขอรั ก ษา
๖. พัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ๑๐๒ ราย
โดยให้คาปรึกษาแนะนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
๒) ตรวจประเมิน คัดเลือกและพิจารณาสถานประกอบการ
สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ กิจการ
ตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ปี ๒๕๖๑ มีสถานประกอบการ
๗. ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมินและได้รับรางวัล เหมือ งแร่สีเขียว
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม (Eco-Packaging) มี ผู้ ประกอบการ ๒๗ ราย และรายเดิมที่ขอรักษามาตรฐาน ๑๐๑ ราย
ที่ ต้ องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เดิม ๑๔ กิจการ และที่ต้องการ
๓) จัดงาน Green Mining Award 2018 เมื่อวันที่ ๒๔
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ๖ ราย จากการเปรี ยบเทียบค่าคาร์บอน กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้กับ
ฟุ ตพริ้ น ท์ ก่ อนและหลั งการพั ฒนาจากกระบวนการผลิ ต สถานประกอบการที่ส ามารถยกระดับ การประกอบการ
ภายหลังจากการพัฒนาส่วนใหญ่มีการปลดปล่อยค่าคาร์บอน สู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
ต่าลง
๑๓. กาหนดมาตรฐาน ๒ เรื่อง คือ ถังพอลิเอทิลีนสาหรับ
๘. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียน บาบัดน้าเสียจากอาคารบ้านเรือน และถังพลาสติกเสริมใยแก้ว
ฉลากคาร์บอน ภายใต้งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ ลดโลกร้อน ๖๑” สาหรับบาบัดน้าเสียจากอาคารบ้านเรือน คาดว่าจะสามารถ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และ เสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อ ุต สาหกรรม
ชุมชน ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ
พิจารณาในเดือนมกราคม ๒๕๖๒
๙. ดาเนินการโครงการส่งเสริมสถานประกอบการในการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ให้ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก มีก ารปรับ ปรุง กระบวนการผลิต ที ่เ ป็น มิต ร
กับ สิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับมีการ
จั ดการสิ่ งแวดล้ อม ปี ๒๕๖๑ มี สถานประกอบการผ่ าน
การรับรอง จานวน ๒๗ แห่ง

-๗ ผลการดาเนินงาน
๒. ด้านการผลิตภาคเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ การปลูกผัก และการเพาะ ๔. ดาเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning
เมล็ดพันธุ์ผักด้วยระบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกร อ.อุ้มผาง by Agri-Map) ส่ง เสริมการปรับเปลี่ย นการปลูกข้าวและ
จ. ตาก และคณะครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน พร้อมทั้ง ยางพาราในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นกิจกรรมอื่นที่มีศักยภาพ
เป็น แหล่ง เรีย นรู้ในการใช้ป ระโยชน์จ ากพื้น ที่แปลงผัก การผลิตในพื้นที่ ปี ๒๕๖๑ ดาเนินการ ๖๘ จังหวัด พื้นที่
ระบบอินทรีย์
๒๗๐,๑๖๗ ไร่
๒ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี โ รงเรื อ นพลาสติ ก คั ด เลื อ กแสง ๕. ยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อเกษตรกร โดยคัดเลือก
สาหรับการเพาะปลูกและการบริหารจัดการแบบครบวงจร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ คือ หมอดินอาสา จ.ภูเก็ต หมอดิน
เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้สารกาจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย อาสาประจาหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม Zero Waste Agriculture
ต่อคนและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้ถ่ายทอดแล้ว ๑๐๒ หลัง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๓. ถ่ ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ตและการใช้ สารชี ว ภั ณ ฑ์ ๖. ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารผลิ ต อิ นทรี ย์วัต ถุ บ ารุ ง ดิน และ
แบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดี เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ได้แก่ (๑) ผลิตปุ๋ย
เพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร แบบไม่พลิกกลับกองด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (๒) ผลิตปุ๋ยหมัก
ด้านอารักขาพืช ๙ แห่งทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จากมูลไส้เดือนดิน
ให้กับเกษตรกร
๓. ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๕. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับการตรวจ
ลงวั น ที่ ๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เรื่ อ ง การก าหนดจ านวน ประเมิ นมาตรฐานแหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ๒๖ แหล่ ง
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติ ๒๔ แหล่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
๒. ศึกษาขีดความสามารถในอุทยานแห่งชาติ ๓ แห่ง คือ มาตรฐานฯ
อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ๖. ส่งเสริมการบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห าดนพรั ต น์ ธ ารา-หมู่ เ กาะพี พี Hotel) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงแรมในการปรับปรุง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ
(Green Tourism) โดยจัดกิจกรรมดาน้าเก็บขยะในทะเล และยกระดับสู่มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ณ ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย ในระดับสากล ปี ๒๕๖๑ มีโรงแรมที่ผ่านการรับรองเกณฑ์
การท่องเที่ยวให้คานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔๓ แห่ง
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ
๔. จั ด ทาข้ อ ห้ า มการใช้ พื้ น ที่ ภ ายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ และสื่อ สารข้อ มูล แก่นัก ท่อ งเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สานักอุทยานแห่ งชาติ อาทิ อิน โฟกราฟิก "ชายหาดปลอดบุห รี ่" คลิป วิด ีโ อ
http://portal.dnp.go.th/p/nationalpark
"ที่นี่ไม่เหมาะกับผม" และ "กู้ทะเลสวยด้วยตัวคุณ" เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊คของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
และผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม

-๘ ผลการดาเนินงาน
๔. ด้านการคมนาคมขนส่งและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. จัดทามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้ว ยรถบรรทุก ๔. จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(Q MARK) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง (NGV) ๔๘๙ คัน และจัด ซื้อ รถโดยสารไฟฟ้า (Electric
ให้มีระบบบริหารจัดการด้านการขนส่งที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ Vehicle : EV) ๓๕ คัน ก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า ๑ สถานี
และมีศักยภาพและแข่งขันในระดับอาเซียน ซึ่งมีแนวทาง ๕. จัดเก็บภาษีรถยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในการดาเนินธุรกิจด้านการขนส่งให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CO2) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยรถยนต์ที่ปล่อย CO2
ดังนี้ (๑) ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อ ต่ากว่าจะมีภาระภาษีที่ต่ากว่ารถยนต์ที่ปล่อย CO2 สูง เพื่อสร้าง
การรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรการป้องกัน แรงจูงใจให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์นาเทคโนโลยีที่มี
และดาเนินการอย่างเหมาะสม ไม่สร้างมลพิษหรือก่อสาร ประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตรถยนต์ และส่งเสริมให้ประชาชน
ปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม (๒) ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมี เลือกใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ๖. จัดเก็บภาษีน้ามันเชื้อเพลิงตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทาแผนการตรวจสภาพและ โดยจัดเก็บภาษีเฉพาะน้ามันที่ผลิตจากฟอสซิล สาหรับน้ามัน
บารุงรักษารถตามระยะเวลาที่เหมาะสม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ที่มาจากเชื้อเพลิงชีวภาพจะได้รับการยกเว้นภาษี เพื่อสนับสนุน
ขนส่งมีแผนการนายานพาหนะมลพิษต่ามาใช้งาน เป็นต้น ให้ประชาชนบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนของเชื้อเพลิง
๒. ดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ ชีวภาพมากขึ้น
สังคมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (CSR) ๗. ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ประกอบการ ไฟฟ้าในประเทศไทย ปัจจุบันมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่แล้วเสร็จ
ขนส่งทั่วประเทศ เพื่อนามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา และเปิดใช้บริการแล้ว ๑๕ หัวจ่าย จาก ๑๓ หน่วยงาน คาดว่า
และจัด ทาเป็น คู่มือ เกี่ย วกับ ความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม ในปี ๒๕๖๒ จะเปิดให้บริการ ๑๕๐ สถานี
ความปลอดภัย และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๘. สนับสนุนให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๓. พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ภายใต้แผนแม่บท ๑) พัฒนาการเชื่อมต่อของระบบขนส่งสาธารณะ โดยก่อสร้าง
ในการพั ฒ นาระบบการขนส่ ง ที่ ยั่ ง ยื น และลดปัญ หา ทางเดินยกระดับลอยฟ้า (Sky walk) บริเวณรถไฟฟ้า BTS
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๓) สถานีบางหว้า และสถานีท่าเรือตากสิน (ข้ามคลองภาษีเจริญ)
มีการดาเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. ดังนี้ และก่อสร้างทางเดินยกระดับลอยฟ้า (Sky walk) บริเวณรถไฟฟ้า
๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางซื่อ BTS (สถานีบางนา-สถานีอุดมสุข) และจุดเชื่อมต่อบางนา
(รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล)
๒) ส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น จัดกิจกรรม
๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่ว ง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ Bangkok Car Free Day 2017-2018 โครงการจักรยานสาธารณะ
(รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม)
กรุงเทพมหานคร (ปั่น -ปั่น) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเดินทาง
๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค โดยไม่ใช้เครื่องยนต์
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
๙. ก่อสร้างทางจักรยานโครงข่ายทางหลวงชนบท บารุงรักษา
๔) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่- คูคต ผิวจราจรและทางเดินเท้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพดี
๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
๖) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม ๑๐. บูรณะปรับปรุงผิวทางให้มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความเรียบ
แห่งประเทศไทย และช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ผิ วทางสากล (International Roughness Index : IRI) ทางหลวง
๗) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎ์บูรณะ ชนบททั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สาหรับโครงข่าย
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ทางหลวงชนบท มีค่า IRI ไม่เกิน ๔.๐
๘) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง

-๙ ผลการดาเนินงาน
๕. ด้านการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุและโทรทัศน์ สปอต สารคดี ๔. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสค่านิยมการผลิต
ทางวิทยุ ทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทาง
การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อาทิ รายการโลกใสไร้ขยะ สื่อต่างๆ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สปอตวิทยุ "ใช้ถุงผ้า ลดขยะ" และ "แทนพลาสติกได้" เป็นต้น สิ่งแวดล้อม Facebook และ Youtube ผลิตและเผยแพร่
๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภค ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดสีเขียว (Green Market) ผ่านเว็บไซต์
ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ข่าวออนไลน์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อปท. ในการดาเนินงานด้านการผลิต ๕. ส่งเสริมการใช้ระบบบัตรสะสมคะแนนในการซื้อสินค้าและ
และการบริโภคที่ยั่งยืน ดาเนินงาน ๔ พื้นที่ ได้แก่ ทต.หนองบัวใต้ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Card) ปรับปรุงและ
จ.ตาก ทต.กุฎโง้ง จ.ชลบุรี ทต.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พัฒ นา Green Card Application โดยใช้ร ะบบ Odoo
และ ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการได้ให้ความสาคัญ ให้สามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ในการเสนอแนวทางวิธีป ฏิบั ติที่ดี (Best Practice) ของ กับสิ่งแวดล้อมได้ Green point เพื่อสร้างแรงจูงใจและขับเคลื่อน
การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง
สู่สังคมบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมฐานข้อมูล
๓. ส่งเสริมสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ปัจจุบันมีกว่า
Office) โดยพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์และประเมินผล ๑๔๖,๖๗๕ รายการ มีผู้ใช้งาน ๓,๐๙๙ ราย และมีการอัพโหลด
เพื่อรับรองสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อย ใบเสร็จจานวนกว่า ๑,๕๐๐ รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔
Green House Gases ในทุกภาคส่วน ปี ๒๕๖๑ มีหน่วยงาน ตุลาคม ๒๕๖๑)
ที่ส มัค รเข้าร่ว มโครงการ ๑๐๓ แห่ง การถอดบทเรียน
เพื่ อ นาข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ แ ละมาตรฐาน
ของสานักงานสีเขียว มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสานักงานสีเขียว
๕๕ แห่ง

- ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดกาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
ให้ค วามสาคัญ กับ การจัด การมลพิษ ที่เ กิด ขึ้น จากแหล่ง กาเนิด การจัด การให้มีระบบการจัดการของเสีย
ทั้ง จากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคชุมชน ภาคการบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ ง
โดยครอบคลุมการจัดการทั้งขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรม สารอันตราย น้าเสีย และ
มลพิษทางอากาศ
มาตรการการดาเนินงาน
๑. กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างและฟื้นฟูประสิทธิภาพสถานที่ ๓๔. กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม/ควบคุมมลพิ ษ
กาจัดขยะมูลฝอยเดิม
จากแหล่งกาเนิดที่ครอบคลุมสารอันตรายชนิดใหม่ๆ
๒. กาหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางที่บ้านเรือน ๓๕. ปรับปรุงกฎหมายควบคุมโฆษณาสารเคมีทางการเกษตร
และอาคาร
ให้ชัดเจนและเพิ่มบทลงโทษ
๓. จัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง)
๓๖. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
๔. จั ดให้ มีส ถานี ขนถ่ายขยะมูล ฝอย (Transfer Station) ๓๗. ให้ อปท. ดาเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารสาหรับ
สาหรับ อปท. ที่อยู่ห่างไกล
บ้านเรือนและอาคารประเภทต่างๆ
๕. จัดให้มีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
๓๘. จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการน้าเสียชุมชนของประเทศ
๖. ให้ อปท. จัดให้มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ๓๙. ปรับการจัดการน้าเสียรวมชุมชนให้เหมาะสมกับพื้นที่
ตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
๔๐. ให้ อปท. จัดสร้างระบบรวบรวม/บาบัดน้าเสียรวมเพิ่ม
๗. กาหนดมาตรการลดขยะอาหาร
๔๑. แก้ไขกฎหมายให้ มท. และ อปท. จัดตั้งงบประมาณ
๘. ให้มีจุดรวมของเสียอันตรายชุมชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
สาหรับก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชนได้
๙. ให้เอกชนเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุ
๔๒. กาหนดอัตราค่าบริการบาบัดน้าเสียรวมของประเทศ
๑๐. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ๔๓. กาหนดให้นารายได้จากการจาหน่ายน้าประปาในสัดส่วน
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่เหมาะสมเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๑. เพิ่มการจัดตั้งศูนย์กาจัดของเสียอันตรายชุมชน โรงงานคัดแยก ๔๔. ทาแนวทางนาน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
และรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ประโยชน์
และวัสดุรีไซเคิลอื่น
๔๕. ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษทางน้า
๑๒. ออกมาตรการป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพ/สินค้ามือสอง ๔๖. กาหนดหลักเกณฑ์การนาน้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เข้ามาจาหน่ายและใช้งานในประเทศ
๔๗. กาหนด/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิ ษ
๑๓. จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อฉบับใหม่ ทางอากาศจากแหล่งกาเนิดสาคัญ
๑๔. กาหนดสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กให้ควบคุม ๔๘. ปรับปรุงกฎระเบียบควบคุมมลพิษการขนส่ งทางน้า
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
และเรือ
๑๕. ให้ทุก อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการเก็บขน การกาจัด ๔๙. กาหนดมาตรการ BMP และหลักเกณฑ์วิชาการในการ
และค่ากาจัดขยะมูลฝอย
ควบคุมมลพิษแหล่งกาเนิดมลพิษที่ไม่มีจุดปล่อยแน่นอน
๑๖. จัดทากฎหมายเฉพาะการบริหารจัดการขยะในภาพรวม ๕๐. นาระบบ CEMs มาใช้
ของประเทศ
๕๑. น าผลการติ ด ตามตรวจสอบตาม IEE,EIA,E-HIA,COP
ไปใช้ในอนุมัติ อนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

- ๑๑ มาตรการการดาเนินงาน
๑๗. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ ๕๒. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ โดยให้
สถานที่บาบัด/กาจัดขยะมูลฝอย
ความสาคัญในพื้นที่วิกฤติ
๑๘. ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมตัดสินใจในโครงการจัดการ ๕๓. กาหนดให้สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงต้องติดตั้งระบบ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่เริ่มดาเนินงาน
ควบคุมไอระเหยน้ามัน
๑๙. สร้างความเข้าใจกับประชาชนรอบสถานที่กาจัดขยะ ๕๔. ให้ อปท. กากับดูแลการประกอบกิจการที่อยู่ในชุมชน
๒๐. ควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งไม่ให้มีการทิ้ง สถานประกอบการขนาดเล็ กที่เป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ขยะมูลฝอยลงในทะเล
ให้จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
๒๑. สร้างความเข้าใจเพื่อลดปริมาณขยะทะเลที่ต้นทาง
๕๕. เผยแพร่หน้าที่ของหน่วยงานให้รับทราบในวงกว้าง
๒๒. จั ดตั้งศูน ย์ จั ดการกากอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ๕๖. ใช้กลไกเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมตรวจสอบคุณภาพ
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค สามารถรองรับกากอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมรอบแหล่งกาเนิด
ที่เกิดขึ้น
๕๗. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเครื่องยนต์ คุณภาพเชื้อเพลิ ง
๒๓. กากับให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม และมาตรฐานการระบายมลพิ ษจากยานพาหนะให้ ทั น กั บ
ที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกแห่ง เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์
๒๔. กากับโรงงานที่ได้รับอนุญาตการบาบัดกาจัดกากอุตสาหกรรม ๕๘. พัฒนามาตรฐานการตรวจสภาพรถยนต์และเรือยนต์
ให้ดาเนินการตามมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ ๕๙. ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ โดยเฉพาะ
สถานที่กาจัดกากอุตสาหกรรม
ในเขตเมือง
๒๖. ออกประกาศให้สารเคมีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ๖๐. จัดที่ดินทากินที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่า
ในพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศเป็ น วั ต ถุ อั น ตรายตาม ๖๑. ส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนติดแนวเขตป่า
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ทุกประเภท
๖๒. ดาเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ทั่วไป
๒๗. กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีป ฏิบั ติในการจัดเก็บและ ๖๓. ให้ผู้ประกอบการ/พ่อค้าคนกลางร่วมจัดการปัญหา
การกาจัดทาลายสารอันตรายทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ๖๔. ด าเนิน งานตามข้อ ตกลงอาเซีย นด้า นการจัด การ
ที่คงค้างเสื่อมสภาพและซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้แล้ว
หมอกควันข้ามแดนและ ASEAN Haze-Free Roadmap
๒๘. จัดทาทาเนียบ PRTR
๖๕. กาหนดมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
๒๙. ปรับปรุงทาเนียบข้อมูลสารเคมีอันตรายให้เป็นปัจจุบัน พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม/เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติ
๖๖. ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การในพื้ น ที่ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม/
๓๐. ดาเนินงานรองรับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบนอก
๓๑. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ติดตามระบบเอกสาร ๖๗. เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤต
กากับการขนส่งสารเคมี
๖๘. วางระบบการจัดการน้าเสียและขยะมูลฝอยในแหล่ง
๓๒. ติดตามตรวจสอบพื้นที่เสี่ ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษ ท่องเที่ยวสาคัญและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
สู่สิ่งแวดล้อม เส้นทางการขนส่งสารอันตราย
๖๙. ปรับปรุงลาน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนน้า
๓๓. ตรวจสอบปริมาณการตกค้างของสารอันตรายทางการเกษตร ๗๐. เพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม
๗๑. เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในเชิงพื้นที่

- ๑๒ ผลการดาเนินงาน
๑. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
๑. จัดทาแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
๓) ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป
จากขยะและของเสียอันตราย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และทิ้งขยะอันตรายในจุดที่ชุมชนหรือสถานประกอบการ
๒. จั ด ท า (ร่ า ง) Roadmap การจั ด การขยะพลาสติ ก จัดไว้ให้หมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการตามระเบียบฯ
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐)
๑ จุด/แห่ง จานวน ๒,๐๖๕ แห่ง สานักงานเขต ๕๐ แห่ง
๓. สนับสนุนให้คาแนะนา อปท. มีการจัดการขยะมูลฝอย สานักสิ่งแวดล้อม ๑ แห่ง สถานประกอบการ ๗๗๔ แห่ง
แบบรวมศูนย์ (Cluster) มีการลด คัดแยกขยะตั้งแต่บ้านเรือน รวม ๒,๘๙๐ แห่ง ขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ในปี ๒๕๖๑
มีการเก็บขนแบบแยกประเภท และนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จานวน ๙๘๐.๔๓ ตัน
ให้คาแนะนาในการสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย การดูแล/ เฉลี่ย ๒.๖๙ ตันต่อวัน
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง
๒๑. จัดทา (ร่าง) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม
๔. ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาแนะนาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย
ของ อปท.ที่ประสบปัญหา จัดทาข้อเสนอแนะในการแก้ไข ว่าด้วยการสาธารณสุข โดยปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ
ปัญหาให้กับ อปท. เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
และขน และกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
๕. ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณา มูลฝอย โดยพิจารณาจากต้นทุนในการบริหารจัดการ
การคั ดเลื อกรู ปแบบเทคโนโลยี การจั ดการขยะมู ล ฝอยที่ ๒๒. จัดวางระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทาการเก็บขน
เหมาะสมสาหรับ อปท. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย และก าจั ดมู ลฝอยติ ดเชื้ อให้ กั บสถานบริ การสาธารณสุ ข
ด้วยเตาเผาอย่ างมี ประสิ ทธิภาพ คุณลั กษณะที่ เหมาะสม ทุกขนาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ระบบเอกสาร
เบื้ องต้นส าหรั บเชื้อเพลิ งขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน และ การเข้ารับบริก าร ระบบการบันทึ กน้าหนั ก ระบบ GPS
หลั กเกณฑ์ การออกแบบและก่ อสร้ างสถานที่คั ดแยกและ และวางแผนเส้ นทางการเก็ บขนมูลฝอยติ ดเชื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม
แปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
๖. ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ๒๗.๘ ล้านตัน มีการกาจัดถูกต้อง ๒๓. ด าเนิ น โครงการสร้ า งวิ นั ย และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
๑๐.๘๘ ล้านตัน นากลับไปใช้ประโยชน์ ๙.๕๘ ล้านตัน
คนในชาติมุ่งสู่ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๗. สถานที่ กาจั ด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ๒,๗๖๔ แห่ ง และ
๑) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะ
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน ๒๒ แห่ง ดาเนินการอย่างถูกต้อง และสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้
๖๔๗ แห่ง
ด้านขยะมูลฝอย ปรับปรุงเว็บเพจ http://infotrash.deqp.go.th
๘. มีโรงไฟฟ้าจากขยะ ๓๕ แห่ง กาลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ เพื่อให้ความรู้และบริการข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วยงาน
๓๑๓.๓๕๔ เมกะวัตต์
๒) สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและ
๙. ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้าดื่ม (Capseal) ระยะแรก สิ่งแวดล้อม โดยผลิตและเผยแพร่ประชาสั มพันธ์สร้างการ
บริษัทผู้ผลิตน้าดื่มรายใหญ่ ๕ ราย ร่วมเป็นผู้นาในการเลิกใช้ รับรู้เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทาง
แคปซีลในการผลิตน้าดื่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ต่างๆ
เป็น ต้น ไป และขยายผลไปยังสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
๓) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์
น้าดื่มรายย่อยอื่นๆ ให้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้าดื่มเพื่อให้ ๖ แห่ ง ได้ แ ก่ (๑) โรงเรี ย นปลอดขยะ Zero Waste
เป็ นมาตรฐานเดี ยวกั น จะด าเนิ น การครอบคลุ มทั้ งหมด School ๒ แห่ ง และ (๒) ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
ในปี ๒๕๖๒
ระดับประเทศ ๔ ชุมชน

- ๑๓ ผลการดาเนินงาน
๑๐. โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจัด ฝึก อบรมหลัก สูต รการจัด การมูล ฝอยโดยชุมชน
ซึ่งเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ๖ รุ่น รวม ๗๐๙ คน
ได้แก่ ๑) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ๒๔. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่
ภาครัฐ ๒) การรณรงค์ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
ถุงพลาสติก ๓) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟม อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับ อปท. ๖๕ แห่ง
บรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ๔) ทาความดีด้วยหัวใจ จาก ๒๒ จังหวัด เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริม การมี ส่ ว น
งดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ ๕) การจัดการขยะบก ร่ว มของชุม ชนในการคั ด แยกขยะที่ต้ น ทาง รวมวงเงิน
สู่ขยะทะเล โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลด ๒๕,๓๗๔,๙๖๕ บาท มีเป้าหมายในการดาเนินโครงการ (๑) ชุมชน
ใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้โฟม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ต้นแบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน
ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา อุทยานแห่งชาติ จะต้องไม่เคยมีการดาเนินการจัดการของเสียที่แหล่งกาเนิด
สวนสัตว์ และพื้นที่ชายหาด
มาก่ อ น (๒) ปริ ม าณขยะที่ ต้ อ งน าไปก าจั ด หลั งด าเนิ น
๑๑. ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ภายใต้โครงการ โครงการ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ทาความดีด้ว ยหัว ใจ ลดภัย สิ่งแวดล้อ ม โดยจัด กิจกรรม ในหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบก่อนเริ่มโครงการ
“ทาความดีด้ว ยหัว ใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุง พลาสติก ” ๒๕. อนุมัติงบประมาณภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
เพื่อ ลดปริม าณการใช้ถุง พลาสติ ก หูหิ้ว และลดใช้ โ ฟม แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด รวม ๕ รายการ
บรรจุอ าหารในพื้น ที่ต ลาดสดทั่ว ประเทศ และส่ง เสริม ได้แก่ (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกาจัดขยะมูลฝอย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในการร่วมแก้ไข แบบครบวงจร ทต.แม่สาย จ.เชียงราย (๒) การก่อสร้าง
ปัญหาขยะจากถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม การให้ความรู้ ความเข้าใจ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ทต.โนนสูงเปลือย จ.หนองบัวลาภู
กับประชาชน ผู้บริโภค เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อ
การใช้บรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะที่ใช้ซ้า ได้มีกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เช่น รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ แบบครบวงจร ระยะที่ ๕ ทม.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
โทรทัศน์ และ Social Media ดาเนินการร่วมกับหน่วยงาน (๔) ค่าครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
ทสจ. และ สสภ. ในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด กาจัดขยะมูลฝอย ทม.ท่าบ่อ จ.หนองคาย และ (๕) ค่าครุภัณฑ์
ทั่วประเทศ จานวน ๗๕ จังหวัด จากการดาเนินกิจกรรมรณรงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย
“ทาความดีด้ว ยหัว ใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุง พลาสติ ก ” ทม.เลย จ.เลย
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีจังหวัด ๒๖. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ที่ ดาเนิ น การรณรงค์ แ ละรายงานผล ๗๗ จั ง หวั ด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มีตลาดที่เข้าร่วมดาเนินการ ๑๗๐ แห่ง จากรายงานผลมี มี ม ติ ใ ห้ ทต.บ้ า นกรวด จ.บุ รี รั ม ย์ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล และ
ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว ในตลาดที่เข้าร่ว มดาเนินการทั่ว ปรับรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
ประเทศลดลง ๒,๕๒๙,๑๙๓ ใบ หรือ ๒๕.๓ ตัน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ก่ อ สร้ า งบ่ อ ฝั ง กลบขยะอย่างถูกสุขาภิบาล
๑๒. ควบคุมการนาเข้าเศษพลาสติก โดยยกเลิกการนาเข้า กาจัดขยะได้ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ ตัน และคณะอนุกรรมการ
เศษพลาสติกจากต่างประเทศไม่เกิน ๒ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓) กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ในการประชุมครั้งที่

- ๑๔ ผลการดาเนินงาน
เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศแทน ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติให้ ทม.ป่าตอง
และเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและติดตาม เพิ่มเติมข้อมูลและปรับรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับเงิน
ตรวจสอบกากับดูแลเส้นทางการนาเข้า
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล
๑๓. วางระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ให้ อปท. และระบบกาจัดกากตะกอนจุลินทรีย์ สามารถรับสิ่งปฏิกูลได้
มีจ ุด รวบรวมของเสีย อัน ตรายในชุม ชนและส่ง มายัง ๔๒ ลบ.ม./วัน
ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายในระดับจังหวัด และเร่งรัดการ ๒๗. จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ
ออกกฎระเบียบคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจาก การสูญเสียอาหาร (Food Waste) ของประเทศในทุกภาคส่วน
ขยะทั่วไป
เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืนที่จะดาเนินงานในปี ๒๕๖๒
๑๔. จัดทา (ร่าง) พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒๘. สร้างจิตสานึกให้กับพนักงานและผู้ ใช้บริการในเรื่อง
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบ การคัดแยกขยะและสร้างมูลค่าให้กับขยะที่สามารถนามา
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่าง รีไซเคิลได้ โดยจัดทาถังขยะคัดแยกประเภทภายในบริเวณ
เสนอร่างฯ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ท่าเรือกรุงเทพ ๒๘ จุด กรงใส่ขวดพลาสติก ๔ จุด
๑๕. เตรี ย มการรองรั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การ ๒๙. ดาเนินโครงการจัดทาระบบการจัดการของเสียจากเรือ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้เรือ มีการคัดแยกประเภทขยะ
พ.ศ. .... ได้แก่ ๑) จัดทาคู่มือศูนย์รับคืนซากผลิตภัณ ฑ์ฯ ๔ ประเภท ก่อนจะทิ้งที่ท่าเรือ และเรือที่ต้องการถ่ายเทของเสีย
๒) ออกแบบก่อสร้างศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ๓) จัดทา ณ ท่าเรือกรุงเทพ ต้องส่งแบบแจ้งข้อมูลมายังแผนกสิ่งแวดล้อม
ระบบรองรับ การขึ้น ทะเบีย นศูน ย์รับ คืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ท่าเรือกรุงเทพ ก่อนเรือเทียบท่าอย่างน้อย ๒๔ ชั่ว โมง
๔) จัดทาอนุบัญญัติ ๑๒ ฉบับ ๕) จัดทาร่างโครงสร้างและ ปรับปรุงจุดพักขยะสุดท้ายให้มีหลังคาคลุม ทาพื้นใหม่มีระบบ
บทบาทหน้าที่ศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ความรู้และ รองรับและบาบัดน้าเสียจากขยะ รวมทั้งควบคุมการรับขยะ
ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ และ ๖) จัดทาข้อมูลความรู้ทางวิชาการ จากเรือสินค้าที่จอดเทียบ โดยนารถไปรับโดยตรงเพื่อไม่ให้
ความอันตรายจากการแยกชิ้นส่วนซากผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกหลัก ทิ้งขยะลงทะเล
วิชาการ
๓๐. ออกตรวจตราเฝ้ าระวังและคุ้มครองพื้นที่ทางทะเล
๑๖. ควบคุม และดาเนินการสถานที่คัดแยกซากผลิตภัณฑ์ และชายฝั่งเพื่อป้องกันและปราบปรามการทาการประมง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดดาเนินการ ผิดกฎหมายและรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล และ
อย่างไม่ถูกต้อง
ยั่งยืนในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด
๑๗. กาหนดมาตรการให้ยกเลิกการนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๓๑. ดาเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เก็บข้อมูลปริมาณ
จากต่างประเทศไม่เกิน ๒ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ยกเลิ ก ก้นบุหรี่และขยะ เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ร่วมมือกับ
การนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว หน่วยงานท้องถิ่นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบห้าม
ยกเว้นที่จาเป็นและต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบ สูบบุหรี่บริเวณชายหาด ๒๔ แห่ง ๑๕ จังหวัด โดยอนุญาต
การนาเข้า และเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ให้สูบได้เฉพาะบริเวณที่จัดให้เท่านั้น เพื่อแก้ไขหรือบรรเทา
และติดตามตรวจสอบกากับ ดูแลเส้นทางการนาเข้าและ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลให้เป็นไปตาม ตามมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
มาตรฐาน

- ๑๕ ผลการดาเนินงาน
๑๘. จั ด ทาระบบโปรแกรมบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขยะออนไลน์ ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
(Manifest Online) และติด ระบบ GPS บนรถขนส่ง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล เพื่อควบคุมกากับการขนส่ ง ๓๒. ควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่บริ เวณชายฝั่งเพื่อลดปริ มาณ
และกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นระบบ
ขยะลงทะเล โดยจั ด ท ามาตรการลดปริ ม าณขยะใน
๑๙. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการมูลฝอยทุกประเภท กลุ่ มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ มชุมชนชายฝั่ ง กลุ่ มเรือประมง
ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขตามหลั กการ พาณิชย์ กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน และกลุ่มผู้ประกอบการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable ท่องเที่ยว ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
and Ecological Sanitation) ภายใต้ โ ครงการ GREEN ๓๓. สร้างระบบจัดเก็บรวบรวมขยะที่มาตามแม่น้าลาคลอง
and CLEAN Hospitals
โดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom) นาร่องติดตั้งทุ่นกักขยะบริเ วณ
๒๐. จัดทาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “เขตสะอาด” ปากแม่น้าอ่าวไทยตอนบน ๒ พื้นที่ ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ซึ่งแต่ละสานักงานเขต และแม่น้าท่าจีน
มีรูป แบบการพัฒ นาการบริหารจัดการขยะชุมชนด้วยวิธี ๓๔. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดาเนินโครงการกฤษฎีกา
แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่สามารถลดและคัดแยก ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยมลพิษ โดยจัดทาแนวทางและ
มูล ฝอย มีก ารจัด ระบบการจัด เก็บ มูล ฝอยแยกประเภท กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ดังนี้ (๑) จัดทาแนวปฏิบัติเบื้องต้น
ทั้งขยะอินทรีย์และขยะอันตราย มีการตรวจประเมินให้รางวัล ในการคัดแยกขยะ (๒) รณรงค์การคัดแยกขยะผ่านสื่อต่างๆ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกีย รติสานักงานเขตที่ มีผ ลงานโดดเด่น (๓) ตั้งคณะทางานจัดทาแผนลดและคัดแยกขยะ (๔) จัดซื้อ
เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ ถังขยะแยกประเภทตามประเภทขยะ และ (๕) อบรมพนักงาน
น าผลการประเมิ นถอดบทเรี ยนพั ฒนารู ปแบบการบริ หาร ทาความสะอาดให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ
จั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชน และกิ จกรรมการด าเนิ นงานเพื่อ
สนับสนุนการจัดการขยะ ดังนี้
๑) ส่งเสริมการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ
ที่ต้นทาง โดยปี ๒๕๖๑ ใช้ประโยชน์ได้ ๙๗๒ ตัน/วัน แบ่งเป็น
ขยะรีไซเคิล ๖๖๒ ตัน/วัน และขยะอินทรีย์ ๓๑๐ ตัน/วัน
กาหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน กาหนดวันเวลาทิ้ง ติดตั้งป้าย
ประกาศแจ้งวันเวลาเก็บให้ชัดเจน พร้อม QR-Code ติดต่อ
โดยตรงที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒) สร้างวินัยประชาชนโดยบังคับใช้กฎหมายตามอานาจ
หน้าที่ในการตรวจและจับปรับการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
การลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่รกร้างว่างเปล่า และสร้างวินัยและ
จิตสานึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน โดยอบรมนักเรียนให้ลด
และคัดแยกขยะ จัดระบบถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท

- ๑๖ ผลการดาเนินงาน
๒. ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม
๑. ศึกษาการจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม ๖ แห่ง ๓. ดาเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
ทั่วประเทศ เพื่อรองรับกากอุตสาหกรรม ๒๐-๓๐ ปีข้างหน้า ประจาปี ๒๕๖๑ เป็น โครงการต่อ เนื่อ งตั้ง แต่ปี ๒๕๕๓
ภายใต้ความช่วยเหลือจากองค์การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการของเสียอันตราย
และพลังงานใหม่ (NEDO) แล้วเสร็จ และได้ส่งรายงาน ให้เป็นมาตรฐาน มีการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่น
การศึกษาฯ ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และความไว้วางใจต่อการรับบริการของผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่
มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๔๖๘ ราย
๒. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงาน ๔. ตรวจกากับดูแลโรงงานบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรม
ที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม (ระยะที่ ๓ ) ใน ๖ ภูมิภาค ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อสุ่มตรวจโรงงาน/ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
จานวน ๑๐ ศู น ย์ มี โ รงงานที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบการจั ด การ ของโรงงานบาบัด/กาจัดกากอุตสาหกรรม รวม ๒๕๐ โรงงาน
กากอุตสาหกรรม ๙,๑๔๕ โรงงาน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน และการตรวจสอบดูแลวัตถุอันตราย (กากอุตสาหกรรม)
๒๕๖๑)
จานวน ๓๕ ราย
๓. ด้านการจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ ๖. จัดทาแนวทางการปฏิบัติการพิจ ารณาขอใบอนุญ าต
กิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย โดยเก็บตัวอย่างน้าทะเลและ ประกอบการขนส่ง ประเภทการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ปลาทะเลหน้าดิน จากแหล่งผลิตปิโ ตรเลีย มในอ่าวไทย ที่ใ ช้ใ นการขนส่ง สั ต ว์ห รือ สิ่ง ของ สาหรับ รถลัก ษณะ ๔
๑๐ แหล่ง จากผลการวิเคราะห์ไม่พบตัวอย่างน้าทะเลที่มี รถบรรทุกวัสดุอันตราย
ค่าความเข้มข้นของปรอทเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเล ๗. ดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ประเภทที่ ๑ (ค่ามาตรฐานความเข้มข้นปรอทในน้าทะเล เพื่อ ส่ง เสริม การขนส่ง ด้ว ยรถบรรทุก ให้มีป ระสิท ธิภ าพ
ไม่เกิน ๐.๑ µg/L) และค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของปรอท ปลอดภัย และมาตรฐาน (TDSC: Truck Data Service Center)
รวมในเนื้อเยื่อปลาทะเลหน้าดินมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลการวางแผนขนส่งสินค้า
ปรอทในอาหาร (อาหารทะเลที่มีสารปนเปื้อนปรอทต้อง ด้ว ยรถบรรทุก ซึ่ง การขนส่ง วัต ถุอัน ตรายเป็น ส่ว นหนึ่ง
ไม่เกิน ๐.๕ µg/g)
ในการวางแผนตามโครงการ
๒. ดาเนิน โครงการวิเคราะห์ดิน โลหะหนักในดิน และ ๘. คณะกรรมการวัตถุอันตรายในการประชุมครั้งที่ ๓-๑/๒๕๖๑
ปัจ จัย การผลิต โดยเก็บ ตัว อย่า งดิน พื้น ที่เ กษตรกรรม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติให้จากัดการใช้วัตถุอันตราย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ จังหวัด จานวน ๕๗๖ ตัวอย่าง ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต
พบว่ า มี ป ริ ม าณสารหนู โครเมี ย ม และทองแดง โดยมอบหมายให้ก รมวิช าการเกษตรกาหนดหลัก เกณฑ์
เกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่
ในการจากัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด
๓. ดาเนินโครงการจัดระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ ๙. จัดเก็บตัวอย่างและข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมพารามิเตอร์กลุ่ ม
วิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมดินในพื้นที่เกษตร โดยมี สารฆ่าแมลงในมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน
รายการวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17027 ๑๐. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการกาหนดมาตรฐาน
ได้แก่ (๑) รายการวิเคราะห์สารปรอทในดิน (๒) รายการ คุณภาพดิน (กลุ่มสารเคมีทางการเกษตรและโลหะหนัก)
วิเคราะห์สารปรอทในปุ๋ยอินทรีย์ และรายการวิเคราะห์

- ๑๗ ผลการดาเนินงาน
ที่มีแผนขยายขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ได้แก่ ๑๑. ดาเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทาง/ระบบการเรียกคืน
(๑) รายการวิเคราะห์ Cd ในดิน (๒) รายการวิเคราะห์ ซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร
Cd, Pb และ Zn ในน้า
๑๒. จัดฝึกอบรมการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยจากสารเคมี
๔. ตรวจสอบติดตามการปนเปื้อนโลหะหนักและสารพิษตกค้าง และการลั ก ลอบทิ้ ง กากของเสี ย ให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ในพื้นที่เกษตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาวิธีการประเมิ นและ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คาปรึกษา สนับสนุนทางด้านวิชาการ
แปลผลที่มีความแม่นยาสูง : อยู่ระหว่างดาเนินการในพื้นที่ ในการจัดการมลพิษจากเหตุฉุกเฉินฯ ให้กับหน่วยงานปฏิบัติ
นาร่อง ๓ จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก จ.ปราจีนบุรี จ.ขอนแก่น
ในพื้นที่
๕. ออกประกาศตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัย
ในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน
๖ ฉบับ เพื่อกาหนดมาตรการ แนวทางการกากับดูแลและ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
๔. ด้านการจัดการน้าเสียชุมชน
๑. ผลิ ตและเผยแพร่ สปอตวิ ทยุ โทรทั ศน์ และคลิ ปวิ ดี โอ ๕. กรุงเทพมหานครเดินระบบบาบัดน้าเสียที่รับโอนจาก
เผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ ของกรมประชาสั ม พั น ธ์ อาทิ การเคหะแห่งชาติ จานวน ๑๒ แห่ง ความสามารถในการบาบัด
สปอตโทรทั ศ น์ "น้ ามี ค่ า" คลิ ปวิ ดี โอ "การจั ดการน้ าเสี ย" น้าเสียรวม ๒๔,๘๐๐ ลบ.ม/วัน มีปริมาณน้าเสียที่บาบัดได้จริง
สปอตวิทยุ "ประหยัดน้า"
๑๔,๕๘๙ ลบ.ม/วัน
๒. ดาเนินโครงการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย อปท. ๖. ดาเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสียและระบบ
ในระยะยาว ๑๕ ปี จานวน ๒๔ พื้นที่ โดยเป็นพื้นที่เดิม บาบัดน้าเสียในพื้นที่ชุมชนเขตมีนบุรี และเขตธนบุรี ศึกษา
ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๘ พื้นที่ ปี ๒๕๕๙ จานวน ๑๑ พื้นที่ ความเป็น ไปได้ใ นการให้เ อกชนร่ว มลงทุน และดาเนิ น
ปี ๒๕๖๐ จานวน ๓ พื้นที่ และพื้นที่ใหม่ปี ๒๕๖๑ จานวน โครงการบาบัดน้าเสียบึงหนองบอน และคลองเตย สารวจและ
๒ พื้นที่ รวมทั้งระบบบาบัดน้าเสียขนาดเล็กที่ อจน. ดาเนินการ ออกแบบระบบรวบรวมน้าเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง
จานวน ๘ พื้นที่ และระบบบาบัดน้าเสียโครงการอันเนื่องมาจาก ๗. การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)
พระราชดาริฯ จานวน ๗ พื้นที่
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติให้
๓. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ สานักการระบายน้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติจัดเก็บ
๓/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๗ มิถุน ายน ๒๕๖๐ มีม ติอ นุมั ติ ค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสียก่อนนาเสนอสภากรุงเทพมหานคร
เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดาเนินโครงการ พิจารณาต่อไป
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๔ ของ ทม.ป่าตอง ๘. กรุงเทพมหานครนาน้าที่ผ่านการบาบัดจากโรงควบคุม
จ.ภูเก็ต วงเงิน ๑๒๓.๑ ล้านบาท ทาให้ระบบบาบัดน้าเสีย คุณภาพน้าขนาดใหญ่ที่เปิดดาเนินการแล้ว ๘ แห่ง กลับมา
ของ ทม.ป่ าตอง สามารถบ าบั ดน้ าเสี ย ได้ จ าก ๙,๐๐๐ ใช้ประโยชน์แจกจ่ายให้ กับหน่วยงานอื่นที่ขอรับน้าที่ผ่ าน
ลบ.ม./วัน เป็น ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ก่อสร้างไป การบาบัดกลับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒
แล้วร้อยละ ๗๘ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑)
๔. ทน.ตรัง จ.ตรัง ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อดาเนินโครงการระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ โดยก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้าเสีย ครอบคลุมพื้นที่ ๖.๕๑ ตารางกิโลเมตร

- ๑๘ ผลการดาเนินงาน
ซึง่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ในการประชุมครั้ง ที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อ วัน ที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการและให้ ทน.ตรัง ปรับแก้ไข
รายการประมาณราคา เพื่อ เสนอคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป
๕. ด้านการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกาเนิด
๑. พัฒนามาตรฐานคุณภาพน้าและมาตรฐานเพื่อควบคุม ๘. นามาตรการป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
การระบายมลพิษจากแหล่งกาเนิดเพิ่มเติม จานวน ๓ เรื่อง และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้แก่
ที่ได้กาหนดไว้ในรายงาน EIA, IEE และ EHIA นามาใช้เป็นเงื่อนไข
๑) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิ วดินพารามิเตอร์ ในใบอนุมัติ อนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
กลุ่มสารฆ่าแมลง
ของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม หากพบว่า
๒) มาตรฐานควบคุ มการระบายน้ าทิ้ งอุ ตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการ อาจพิจารณา
ประเภทโรงไฟฟ้า
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้
๓) มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ๙. ตรวจสอบเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
ขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อนหมดอายุใบอนุญาต ซึ่งแต่ละใบอนุญาตมีระยะเวลา ๕ ปี
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง หากพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อาจจะพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการของ
๓. ดาเนินการออกใบอนุญาตระบายน้าและต่ออายุใบอนุญาต โรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้
ระบายน้า ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ ๑๐. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแล
จานวน ๑๒๗ แห่ง โดยผู้ประกอบการจะต้องแนบแผนบริหาร สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
จัดการน้าเพื่อนาน้ากลับมาใช้ประโยชน์
๑) ให้คาแนะนาแก่ อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิ จการ
๔. กากับดูแลสถานที่ประกอบกิจการน้ามันให้ปฏิบัติตาม ดูแลสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ ๒๙ แห่ง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง
๒) กระตุ้นการทางานของเครือข่ายภาคประชาชนเดิม
๕. ควบคุ ม การทดสอบและตรวจสอบระบบควบคุ ม ทีส่ ร้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ จานวน ๒๕ เครือข่าย
ไอน้ามันเชื้อเพลิงครบวาระทุก ๒ ปี ของสถานที่ประกอบ
๓) จัดสร้างเครือข่ายภาคประชาชน จานวน ๙ เครือข่าย
กิจ การน้ามัน ที่เข้าข่ายต้อ งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ย
๔) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเครือข่ายภาคประชาชน
การควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง
ที่ จั ดตั้ งเพื่ อเฝ้ าระวั งคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมในพื้ นที่ ที่ มี การทา
๖. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ เหมื องแร่ มี เครื อข่ ายภาคประชาชนเข้ าร่ วม ๙ เครื อข่ าย
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบประกาศ จานวน ๕๐ คน พร้อมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่ประทานบัตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ เหมืองแร่และโรงโม่หิน
และวิธีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด
๕) จัดการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดาเนินการ ภาคผู้ประกอบการเหมืองแร่ “โครงการพี่สอนน้อง” โดยนา
หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาเมื่อได้รับอนุญาตให้ดาเนิน ผู้ประกอบการที่ดีมาเป็นพี่เลี้ยงหรือตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการ
โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
เหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ อปท. ในเขตภาคกลาง

- ๑๙ ผลการดาเนินงาน
๗. โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
๖) จัดสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท. และเจ้าหน้าที่
ได้รับมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
โดยเจ้าของโครงการต้องติดตามตรวจสอบตามมาตรการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน มีการมอบรางวัล
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งรายงานผลฯ ให้กับ อปท. ที่ชนะการประกวดโครงการ “อปท. นักพัฒนา ดูแล
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติพิจารณา สิ่ งแวดล้ อมเหมื องแร่ ” และรางวั ลสุ ดยอด อปท. นั กพั ฒนา
และส่งผลให้ กทม. นาไปใช้ในการกากับ บังคับใช้กฎหมาย ดูแ ลสิ ่ง แวดล้อ มเหมือ งแร่ (Champ of the champ)
อนุ มั ติ อนุ ญาตและต่ อใบอนุ ญาตก่ อสร้ าง ซึ่ งในปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
มี จ านวน ๗๕ โครงการ กรุ งเทพมหานคร ส านั กอนามั ย ๑๑. ออกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ดาเนินการ ดังนี้
เกี่ยวกับการจัดการของเสียจากเรือในเขตท่าเรือกรุ งเทพ
๑) ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็น โดยสอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
อัน ตรายต่อ สุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ การป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL 73/78)
มีกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพที่ต้อ งควบคุ ม ในพื้ น ที่ ๑๒. ออกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดเก็บ
กรุงเทพมหานคร ๑๓ กลุ่มกิจการ จานวน ๑๔๑ ประเภท และบาบัด ของเสีย จากเรือ ประเภทของเสีย จากน้ามัน
๒) ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม ณ ที่จอดเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สาหรับการดาเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๑๓. ออกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามทิ้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ร ะหว่างการดาเนินการเพื่อประกาศ น้ามัน น้าปนน้ามัน เคมีภัณฑ์ น้าเสีย อับเฉา หรือสิ่งเป็นพิษ
ในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
อั น ตรายรวมถึ ง ขยะ สิ่ งปฏิ กู ล หรื อขยะอั นตรายในแม่น้า
๓) ยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ หรือทะเลในอาณาบริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท
การผลิตน้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ.... และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการผลิตน้าแข็ง
พ.ศ..... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร
๖. ด้านการตรวจสอบและควบคุมยานพาหนะ
๑. กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกองบังคับ
๔) อยู่ระหว่างการจัดทาประกาศกาหนดมาตรฐานสารมลพิษ
การต ารวจจราจร ร่ ว มกั น ตั้ ง จุ ด ตรวจสอบตรวจจั บ จากรถจักรยานยนต์ (EURO 4)
ยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียง (ควันดา-เสียงดัง) ๕. พัฒนาเพื่อเปลี่ยนวิธีการตรวจวัดควันดาในสถานตรวจสภาพ
ในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่ างต่ อเนื่ อง รถเอกชน (ตรอ.) จากเครื่ องมื อระบบกระดาษกรองเป็ นระบบ
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของรถยนต์ ผู้ประกอบการ และประชาชน ความทึบแสง
ดูแลและบารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่าเสมอ
๖. พั ฒนาเครื่ องมื อตรวจวั ดสารมลพิ ษจากไอเสี ยรถยนต์
๒. เสนอแนะมาตรฐานคุณภาพระดับเสียงจากยานพาหนะ เพื่อรองรับมาตรฐานไอเสียรถยนต์ระดับยูโร ๕/๖
ได้แก่ มาตรฐานระดับเสียงจากรถจักรยานยนต์
๗. จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถในส่วนกลางและ
๓. พัฒนาเครื่องมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน ส่ว นภูมิภ าคผ่า นระบบสารสนเทศ ให้ สานัก งานขนส่ง
การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕ และ สานักงานขนส่ งจั งหวัด
๑) ระบบบันทึกข้อมูลมลพิษจากยานพาหนะ Autotest4thai ทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๑ แห่ง และกาหนดให้สุ่มตรวจสอบ
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานผลการตรวจสอบมลพิษ

- ๒๐ ผลการดาเนินงาน
และรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
เพื่อนาไปใช้ป ระโยชน์ในการบริห ารจัดการในภาพรวม ในรอบ ๖ เดือน ครบทุกแห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คัน
ทั่วประเทศ
๘. ดาเนินโครงการติดตั้งระบบตรวจสภาพรถให้กับสานักงานขนส่ง
๒) พัฒนาแนวทางการตรวจวัด ได้แก่ การตรวจวัดระดับ จังหวัดและสาขาทั่วประเทศ
เสี ยงของรถยนต์ และการตรวจวั ดระดั บเสี ยงอากาศยาน ๙. ดาเนินโครงการฝึกอบรมและทดสอบผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่
ในพื้นทีช่ ุมชน
ตรวจสภาพรถรวม ๑๗ รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม ๑,๕๑๓ ราย
๔. พัฒนามาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายมลพิษ จาก ๑๐. กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และ
แหล่งกาเนิดเพิ่มเติม ได้แก่
สานักงานตารวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจวัดมลพิษ (ควันดา)
๑) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากรถโดยสารประจาทางในเขตพื้น ที่ก รุง เทพมหานคร
และก๊าซโฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิด ประจาปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๙๙๒ คัน ผ่านเกณฑ์การตรวจวัด
เผาไหม้ ภ ายในที่ มี ก ารจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยประกายไฟและ ๙๙๐ คัน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ และไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ คัน
ใช้น้ามันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐
๒) มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ขนาดเล็ก
ที่ติดตั้งระบบก๊าซเพิ่มเติมเพื่อใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
๓) มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ขนาดเล็ก
และคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร ๕ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการศึกษาเรื่อง Cost-Benefit ที่เกิดจากการบังคับ
ใช้มาตรฐานยูโร ๕ และยูโร ๖ เพื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์
และการลงทุนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกาหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
๗. ด้านการจัดการปัญหาหมอกควัน
๑. ดาเนินโครงการป้องกันปราบปรามการลักลอบทาลาย
๒) เสริ มสร้ างกระบวนการมี ส่ วนร่ วมและพั ฒนากลไก
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และตรวจสอบสภาพป่าที่ยังคง ความร่ วมมื อ ผ่ า นรู ป แบบเวที พั ฒ นาความร่ ว มมื อ และ
สมบูร ณ์ใ นพื้น ที่เ ขตรัก ษาพัน ธุ์สัต ว์ป่า ทุ่ง ใหญ่น เรศวร ภาคประชาชน อปท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคี
ด้านตะวันออกในพื้นที่ ๗ กลุ่มบ้าน (พื้นที่ผ่อนปรน) เขตรักษา ทุกภาคส่วน โดยหัวใจหลัก คือ ชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัคร
พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๓๖ หมู่บ้าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตนื่ ในพื้ น ที่ ผ่ า นเวที ร ะดั บ พื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมชุ ม ชนร่ ว มใจ
เขตรัก ษาพัน ธุ์สัตว์ป่า ถ้าเจ้าราม เพื่อจาแนกช่ว งเวลา เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน เน้น “การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินราษฎรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าอนุรักษ์ มากกว่าการแก้ไขปัญหา”
๒. สารวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์
๓) บู ร ณาการความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานในกระทรวง
ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดทาแผน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับชุมชน ระดับเครือข่ายอาสาสมัครและพื้นที่เสี่ยงพิเศษ
๓. ส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนติดแนวเขตป่า โดยจัดกิจกรรม และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนา
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครและผู้นาชุมชนเพื่อนาความรู้
ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ๑,๓๗๐ เครือข่าย มอบอุปกรณ์ ไปขยายผลต่อในระดับพื้นที่ และการขยายผลและต่อยอด
ดับไฟ และให้ความรู้ด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่า ฝึกทักษะ ไปยังพื้นที่อื่นๆ
การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าขั้นพื้นฐาน อุดหนุนเครือข่าย
๔) จากการดาเนินกิจกรรมทาให้เกิดผล ดังนี้ (๑) มีแผนการ
การแก้ไ ขปัญ หาไฟป่า และหมอกควัน ๑๘๐ เครือ ข่าย ดาเนินงานร่วมกันทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้านการปฏิบัติงาน
ด้านไฟป่า หมอกควัน (๒) เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง

- ๒๑ ผลการดาเนินงาน
กาหนดให้เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่ (๓) มีหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่
จัดทาแผนงาน/โครงการ
เป้าหมายเป็นพื้นที่ปลอดการเผา ๑๐ พื้นที่ ในพื้นที่ ๙ จังหวัด
๔. ปี ๒๕๖๑ มี hotspot ในป่าอนุรักษ์ จานวน ๒,๕๓๗ จุด (๔) มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และรายงาน
ลดลงจากปี ๒๕๖๐ จานวน ๘๗๔ จุด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ สถานการณ์ ข องเครื อ ข่ า ย อาทิ App LINE : Arasa4thai
๕. ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและกิจกรรม อาสาจัดการไฟป่า เครือข่ายอาสาฯ ไฟป่า เวที ทสม. ล้านนา
รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ (๕) เครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ (ทสม.
ของทุกปี การจัดการเชื้อเพลิง (การทาแนวกันไฟ การชิงเผา ล้านนา) มีส่วนร่วมและเป็นกลไกการเฝ้าระวังไฟป่า และ
และโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้) จัดฝึกอบรมด้านการป้องกัน หมอกควัน
และควบคุมไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน สร้างเครือข่าย ๑๓. ส่ งเสริ มการหยุ ดการเผาในพื้ นที่ การเกษตร ๑๐ จั งหวั ด
ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ควบคุมไฟป่า ประสานความร่วมมือและสนธิกาลังปฏิบัติงาน ลาปาง ลาพูน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และอุตรดิตถ์ โดยบูรณาการ
ควบคุ ม ไฟป่ า กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าเทคโนโลยี การทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคี
นวั ต กรรม และภู มิ ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ในพื้นที่ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ควบคุมไฟป่า
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
๖. เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านที่อยู่รอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้ อม
เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับด้านการจัดการไฟป่าและควบคุม รับมือวิกฤตหมอกควัน
มลพิษทางอากาศ และแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยให้ชุมชน
๒) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีความรู้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดูแลพื้นที่ป่าที่อยู่รอบ ความเข้าใจ ๑๕,๗๒๐ ราย และจัดทาแปลงสาธิตและจุดเรียนรู้
แนวป่า
ด้านการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม ๙๒ แห่ง
๗. ดาเนินโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร
เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตร ๙ จังหวัดภาคเหนือ ปลอดการเผา โดยสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบ
๘. ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ ๑๔๐ ตาบล
คุณภาพอากาศรายงานสู่สาธารณะ และพยากรณ์สถานการณ์
๔) จัดทาสื่อวิชาการ ประกอบด้วย แผ่นพับ คู่มือส่งเสริม
หมอกควันเป็นประจาทุกวัน
การหยุ ด เผา และแผ่ น DVD การส่ ง เสริ ม การหยุ ด เผา
๙. ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประชาสั มพั นธ์ เพื่ อกระตุ้ น จิ ต ส านึ ก ในการหยุ ด การเผา
๑๐. การใช้แ บบจาลองทางคณิต ศาสตร์ศึก ษาตัว แปร ผ่ า นสื่ อ ชุ ม ชนต่ า งๆ จั ด งานรณรงค์ ใ นท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นมลพิษ ซึ่งเป็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ
๕) จั ด เวที ชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ท าแผนงาน/โครงการเพื่ อ
๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกัน ป้องกันและแก้ ไขปั ญ หาการเผาในพื้ น ที่ ก ารเกษตร/ถอด
และแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ภาคเหนื อ (After Action บทเรียนและจัดทา Model ด้านการแก้ไขปัญหาการเผาใน
Review: AAR) ปี ๒๕๖๑ เพื่อน าข้อมูล มาประกอบการ พื้นที่การเกษตรของชุมชนต้นแบบ รวม ๑๔๐ ตาบล
ยกร่างแผนปฏิบัติการในปีต่อไป
๑๔. เข้าร่วมการประชุม The 13th TWG Sub-Mekong และ
๑๒. สร้ า งเครื อ ข่ า ย/ความร่ ว มมื อ กั บ ภาคประชาชน The 7th MSC Sub-Mekong รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและ
ในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน
ผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพื่อระดม
๑) สร้างแนวร่วมภาคประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษจาก
สนับ สนุน ให้มีเ ครือ ข่ายอาสาสมัค รเฝ้าระวังไฟป่าและ หมอกควัน ข้า มแดน และสรุ ป ถึ ง สถานการณ์ ไ ฟป่ า และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน หมอกควันของแต่ละประเทศ มาตรการรับมือต่อการเผาและ
ได้แก่ (๑) เครือข่าย ทสม. ล้านนา ๙ จังหวัดภาคเหนือ มลพิษหมอกควัน รายงานผลการดาเนินงานความร่วมมือระดับ

- ๒๒ ผลการดาเนินงาน
และ (๒) เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ทวิ ภ าคี ของประเทศสมาชิ ก และประเทศไทยได้ รายงาน
ในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือ ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ Update on the Implementation of Chiang Rai 2017
ดอยสุเทพ-ปุย พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และ Plan of Action ซึ่ ง การบู รณาการแก้ ไขปั ญหาร่ ว มกั น ของ
พื้นที่โดยรอบ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ดอยพระบาท- ม่อนพระยาแช่ ทุกภาคส่วน ทาให้จานวนจุด hotspot ลดลงกว่าร้อยละ ๔๐
จ.ลาปาง และพื้นที่ลุ่มน้าลี้ตอนบน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลาพูน
๘. ด้านการจัดการมลพิษเชิงพื้นที่
๑. แก้ไขปัญหาน้าเสียชายหาดท่องเที่ยวอาเภอเกาะสมุย ๖. ดาเนินงานภายใต้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
จ.สุราษฎร์ธานี อ.อ่าวนาง จ.กระบี่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เช่น มาตรการลดปริมาณ
และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยสร้างความรู้และความเข้าใจ ขยะทะเลในอุ ทยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ให้ผู้ประกอบการเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ ประชาชน ขยะพลาสติกในทะเลไทย และโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ
เจ้าหน้าที่ อปท. ในการจัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย และ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก และลดใช้โฟม
การปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายและให้คาแนะนา บรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
แนวทางปฏิบัติต ามกฎหมายกับ แหล่ง กาเนิ ด มลพิ ษ ๗. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายเตือนนักท่องเที่ยว
โดยเน้นแหล่งกาเนิดมลพิษขนาดใหญ่ที่มีการระบายน้าทิ้ง และผู้ประกอบการ ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก
จานวนมากและอยู่ริมทะเล (โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ๘. สั่งการให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลติดประกาศห้ามนาภาชนะ
ตลาด และร้ านอาหาร) สถานประกอบการขนาดกลาง ที่ทาด้วยโฟมเข้ามาในอุทยานแห่งชาติ โดยขอความร่ วมมื อ
และขนาดเล็ก รวมถึงบ้านเรือน
เจ้าหน้าที่ ประชาชนและผู้ประกอบการ ลด คัดแยกขยะในพื้นที่
๒. จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินน้ามันรั่วไหล เมื่อวันที่ ๒๓- ๙. ดาเนินโครงการขยะคืนถิ่น คัดแยกขยะ และนากลับมาใช้
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ใหม่
โดยมีทุกหน่วยงานของจังหวัดและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ๑๐. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ตรวจตราบริเวณ
ร่วมฝึกซ้อม
จุดดาน้าและชายหาด และรายงานปริมาณขยะที่จัดเก็ บได้
๓. ดาเนินโครงการพัฒนา Smart City จ.ภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อน ทุกเดือน
เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นโครงการนาร่องเพื่อเป็นจังหวัดตัวอย่าง ๑๑. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่
ของการพัฒนา Smart City ในจังหวัดอื่น โดยระยะแรก เหมือ งแร่ท องคาภูทับ ฟ้า จ.เลย เพื่อ สร้า งความร่ว มมือ
เน้นแก้ปัญหาสาคัญ ๒ เรื่องหลัก ได้แก่ ความปลอดภัย ในการแก้ไ ขปัญ หาระหว่า งภาครัฐ ผู้ป ระกอบการและ
ของเมือง (Smart Living) และความสะดวกสบายในการเดินทาง ภาคประชาชนในพื้นที่ กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
(Smart Mobility) ต่อมาเพิ่มการแก้ปัญหาเรื่องการรักษา ด้า นสิ่ง แวดล้อ มหรือ ฟื้น ฟูพื้น ที่เ หมือ งแร่ท องคาภูทับฟ้า
สภาพแวดล้อม (Smart Environment) มีผลการดาเนินงาน โดยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหา
ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม (Smart Environment) ได้แก่ การร้องเรียน และการดาเนินงานแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเก็บขยะ (Traffy Waste) ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เปิดดาเนินการทาเหมือง เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ให้กับพื้นที่นาร่อง คือ ทม.ป่าตอง และ ทน.ภูเก็ต ดังนี้ ของพื้นที่ และข้อมูลสภาพพื้นที่และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็น
(๑) ระบบระบุตาแหน่งรถเก็บขยะด้วย GNSS เพื่อติดตาม ปัจจุบัน
ตาแหน่งรถและสถานการณ์เก็บแบบ Real-time (๒) ระบบ ๑๒. ส ารวจสภาพพื้ นที่ เหมื องแร่ ทองค าของบริ ษั ท ทุ่ งค า
ตรวจวัดปริมาณขยะด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ พร้อมเชื่อมต่อ จากัด ร่ว มกับ ส านัก งานอุต สาหกรรมจัง หวัด เลย และ
แบบ Real time เพื่อตรวจวัดปริมาณขยะในถัง (๓) Application สานัก งานการปฏิรูปที่ดิน จ.เลย โดยดาเนินการ ดังนี้ (๑)

- ๒๓ ผลการดาเนินงาน
สาหรับประชาชนรายงาน/แจ้งเตือนการจัดเก็บขยะ (Traffy ส ารวจพื้ น ที่ เพื่ อใช้ ว างแผนในการจั ด การพื้ น ที่ (๒) เก็ บ
Fondue) (๔) ระบบบริหารจัดการขยะ เพื่อให้การเข้าถึง ตัวอย่างดินและน้ า เพื่อวิเคราะห์ หาแหล่ งก าเนิ ดของการ
ข้อมูลปริมาณขยะและวางแผนเส้นทางเดินรถ ปัจจุบันได้ ปนเปื้อน (๓) ตรวจสอบลั กษณะทางธรณีวิทยา (๔) ตรวจ
มีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยได้หารือความร่วมมือ ประเมิ นสภาพพื้ นที่ ปั จจุ บั น เพื ่อ เปรีย บเทีย บกั บ การ
กับ ทม.กะทู้ ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต และทม.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ดาเนินงานการฟื้นฟูที่ผ่านมา (๕) ตรวจสอบการเคลื่อนตัว
ทม.ท่าโขลง จ.ปทุมธานี
ของสันเขื่อนบ่อกักเก็บกากแร่ประจาทุกเดือน ทั้งนี้ข้อมูลที่
๒) ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบเครือข่าย ทม.ป่าตอง ได้จ ะนาไปใช้ใ นการกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
โดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้าที่จะไหลสู่ทะเล สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเหมืองแร่ทองคา
โดยการติดตั้งสถานีวัดคุณภาพน้า ๕ สถานี และสถานี ๑๓. ดาเนินโครงการถนนอากาศสะอาด คัดเลือกถนนพญาไท
วัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
เขตปทุม วัน ระยะทาง ๑.๕ กิโ ลเมตร เป็น พื้น ที่นาร่ อ ง
๔. จัดทาแผนการจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสียในอุทยานแห่งชาติ ในการจัดการมลพิษทางอากาศปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยร่วมกับ
นาร่อง ๑๐ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า - หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง เป้า หมายเพื่อ (๑) สร้า งเครือข่าย
หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี ความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพอากาศที่เข้มแข็ง และ
อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดทาแผนปฏิบัติการถนนอากาศเขตปทุมวัน (๒) นาแผนปฏิบัติการฯ
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มาปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ เพื่อให้เป็นต้นแบบให้แก่สานักงานเขตอื่น
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติห มู่เกาะช้าง (๓) ในปี ๒๕๖๒ ขยายผลการโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดเป้าหมายให้กรุงเทพมหานคร
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก มีถนนอากาศสะอาดอย่างน้อยเขตละ ๑ ถนน ภายในปี ๒๕๖๒
ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล อาศัยกฎหมาย ข้อบังคับและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๔ และประกาศกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพั นธุ์ พื ช ลงวั นที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่ อง ห้ ามน า
ภาชนะที่ทาด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

- ๒๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษผ่านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ กลไก กฎหมาย ฐานข้อมูล
การกาหนดนโยบาย การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม งานวิจัยและนวัตกรรม การให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน และข้อตกลง
พันธกรณีระหว่างประเทศ
มาตรการการดาเนินงาน
๑. กาหนดศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่
๑๖. ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีการระบายมลพิษทางน้า
๒. ให้ IEE,EIA,E-HIA,COP เป็นเครื่องมือป้องกันการเกิดมลพิษ ๑๗. ใช้กลไกคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
และควบคุมสถานประกอบการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
๓. จัดทาฐานข้อมูล กลางสาคัญด้านมลพิษของประเทศ ๑๘. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๙. ให้ ทสม. มีบทบาทเฝ้าระวัง แจ้งเหตุมลพิษ
๔. กาหนดสัดส่วนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในระบบ ๒๐. เพิ่มบทบาทชุมชนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน
งบประมาณของประเทศ
๒๑. สนับสนุนการวิจัยแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๕. กาหนดให้มีตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะตัวชี้วัดร่วม ๒๒. จัดทาพื้นที่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
๖. สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดาเนินงานของ ๒๓. ให้สถานศึกษาบรรจุหลักสูตร อบรมตั้งแต่เด็กๆ
อปท. ในการจัดการมลพิษ
๒๔. จูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการจัดสร้างระบบ
๗. เพิ่มการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพยากรณ์ จัดการของเสียตามหลักวิชาการ
สถานการณ์มลพิษแจ้งเตือน
๒๕. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจ
๘. กาหนดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ๒๖. สร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม
๙. ก าหนดประเภทกิ จ การที่ มี ค วามเสี่ ย งส่ ง ผลกระทบ ๒๗. จัดทาข้อมูล /องค์ความรู้ด้านมลพิษในรูปแบบเข้ า ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทาหลักประกันความเสี่ยง
ง่ายเพื่อสื่อสารกับประชาชน เช่น Infographic
๑๐. จั ดให้ มีร ะบบการชดเชยให้ กับ ผู้ ที่ได้รั บ ผลกระทบ ๒๘. ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามพันธกรณี
จากกิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณประโยชน์
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑๑. ใช้มาตรการทางสังคมแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ๒๙. เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
สิ่งแวดล้อม
๓๐. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเจรจา
๑๒. กาหนดให้หน่วยงานนามาตรการมากาหนดเป็นเงื่อนไข ด้านการจัดการมลพิษระหว่างประเทศ
ในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
๓๑. ร่วมกันในระดับอาเซียนเพื่อจัดการมลพิษข้ามแดน
๑๓. ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริม ๓๒. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นพั น ธกรณี แ ละข้ อ ตกลง
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ระหว่างประเทศด้านการจัดการมลพิษสู่สาธารณะกาหนด
๑๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งกาหนดเกณฑ์ การปฏิบัติ หัวข้อวิจัยไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับสถานประกอบการขนาดเล็กที่เป็น ๓๓. ก าหนดหั วข้ อการศึ กษาวิ จั ยไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ก ารวิ จั ย
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประเทศ และดาเนินการวิจัยเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
๑๕. ปรับปรุงกฎระเบียบให้ อปท. เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น พันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ๒๕ ผลการดาเนินงาน
๑. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม
๑. กากับดูแล ตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ๖. มอบรางวัลให้กับ อปท. ที่ชนะการประกวดโครงการ
ของบริษัทผู้รับสัมปทานให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน “อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่” รางวัลชนะเลิศ
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ได้แก่ อบต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รางวัลสุดยอด อปท.
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ นักพัฒ นา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ ได้แก่ ทต.ถ้าใหญ่
ผลกระทบ (EIA) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ (คชก.) การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและ
ด้านพัฒนาปิโตรเลียม ดาเนินการตรวจสอบรายงานสรุปผล ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนในการแก้ปัญหา
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ ๗. ตรวจประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตาม
สิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการเหมืองแร่
ที่บริษัทผู้รับสัมปทานส่งมาให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ปี ๒๕๖๑ ดาเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ
๒. กาหนดให้มีตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๖๖๒ ราย ตรวจประเมิน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี ๒๕๖๑ รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
ได้แก่ ๑) ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ๖๓๙ ราย ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมกรณีประทานบัตร
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ้นอายุ เวนคืนประทานบัตร ๒๙ ราย ตรวจสอบรายงาน
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ผลการดาเนินงานการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทาเหมืองแร่ ๑๙๖ ราย
๗๖ จังหวัด ๒) ตัวชี้วัด : คุณภาพอากาศ ได้แก่ สานักงาน และพิจารณากาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงแผนผัง
กรมควบคุมมลพิษ และ ๙ จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน โครงการทาเหมือง ขอต่ออายุประทานบัตร และขอเพิ่ม
ลาปาง ลาพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ตาก) ๓) ตัวชี้วัด ชนิดแร่ จานวน ๔๓ ราย
: จานวนแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ สานักงานปลัด ๘. เฝ้ าระวั งคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม โดยการตรวจวั ดปริ มาณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ฝุ่นละอองด้วยการตรวจวัดค่าความทึบแสงในพื้นที่ที่มีการ
กรมทรัพยากรน้า
ประกอบการกิจการโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ตรวจวัดปริมาณ
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคม ฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ระดั บเสี ยง และแรงสั่ น สะเทื อ น
และสิ่งแวดล้อม โดยติดตามให้คาแนะนาแก่ อปท. ที่ได้รับ บริเวณชุมชนใกล้ เคียงโดยรอบ ให้ คาปรึกษาและแนะน า
การถ่ายโอนภารกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ การจัดการสิ่งแวดล้อม ๕๖๖ ราย
๒๙ แห่ง กระตุ้นการทางานของเครือข่ายภาคประชาชนเดิม ๙. โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาต
ที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ จานวน ๒๕ เครือข่าย ประทานบัตร (Environmental Audit) เป็นการดาเนินการ
รวมทั้งจัดสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ๙ เครือข่าย
ทบทวนรายละเอียดกิจกรรม วิธีการ และตรวจสอบมาตรการ
๔. จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมให้ กั บ เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มภายหลั ง จาก
ที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ไว้ เ พื่ อ เฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ มีการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยเน้นพื้นที่กลุ่มเหมือง
ที่ มี ก ารท าเหมื องแร่ มี เครื อข่ ายภาคประชาชนเข้ าร่ วม และอยู่ใกล้แหล่งชุมชน จากการติดตามตรวจสอบผลการ
๙ เครื อข่าย ในพื้นที่จั งหวั ดอุ บลราชธานี ร่ วมศึกษาดู งาน ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ในพื้นทีป่ ระทานบัตรเหมืองแร่และโรงโม่หิน
และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนถึงปัจจุบัน พบว่า
ผู้ประกอบการได้ดาเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ

- ๒๖ ผลการดาเนินงาน
๕. จัดฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ สิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
เหมืองแร่ “โครงการพี่สอนน้อง” โดยนาผู้ประกอบการที่ดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
มาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
๒. ด้านการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคม
ศึกษาการนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายเองได้
ทางชีวภาพตามที่สานักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย
๔. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการมลพิษ
๑. บรรจุเนื้อหาวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์ไว้ในหลั กสูตร
๕) วิจัยเพื่อการจัดการความเสี่ยงเชิงนิเวศชายฝั่งทะเล
การฝึกอบรมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน บริเวณพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง จากการปนเปื้อน
ดังนี้
สารอัน ตรายกลุ่ม สารอิน ทรีย์ร ะเหยและกึ่ง ระเหยและ
๑) หลักสูตรพัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ ๓ การผลิต สารกลุ่มโลหะหนักเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยผลการศึกษา
และเผยแพร่ สื่ อดิ จิ ทั ล/ฝึ กปฏิ บั ติ หั วข้ อ “สร้ างงาน PR สามารถนาไปใช้กาหนดแนวทางการจัดการปัญหาปนเปื้อน
อย่างสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือดิจิทัล”
สารมลพิษบริเวณชายฝั่งทะเล
๒) หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR การผลิต
๖) การศึกษาการแพร่กระจายในอากาศและการตกสะสม
และเผยแพร่ สื่ อดิ จิ ทั ล /ฝึ กปฏิ บั ติ หั ว ข้ อ “สร้ างงาน PR สู่สิ่งแวดล้อมของสารปรอท อันเนื่องมาจากแหล่งทิ้งขยะ
อย่างสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือดิจิทัล”
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย สามารถนาข้อมูลจากการตรวจวัด
๓) หลั กสู ตรนั กจั ดรายการวิ ทยุ กระจายเสี ยงด้ วยระบบ คุณภาพอากาศบริเวณแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ใน
ดิจิทัล วิชาเทคนิคการเป็นผู้ดาเนินรายการวิทยุกระจายเสียงในยุค การจัด การขยะอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ โดยการเสนอแนวทาง
ดิจิทัล หัวข้อ "ดาเนินรายการอย่างสร้างสรรค์"
การปรับเปลี่ยนวิธีการคัดแยกขยะที่ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
๒. ผลิตข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อของ และสุ ขภาพของประชาชนในพื้ นที่ และมีการเสนอแนะ
กรมประชาสัมพันธ์ อาทิ อินโฟกราฟิก เรื่อง "ยกเลิกการใช้ ในการจัดทาเทศบัญญัติของหน่วยงาน อปท. ในพื้นที่แก้ไข
พลาสติกหุ้มฝาขวดน้าดื่ม"คลิปวิดีโอ "การจัดการมลพิษทางอากาศ" ปัญหา
และสกู๊ปข่าว "ใช้ซังข้าวโพดเพาะเห็ดฟาง ลดหมอกควัน" ๗. พัฒ นาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์
๓. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ชุ มชนปลอดขยะ และโรงเรี ยนปลอดขยะ Zero Waste)
และสิ่งแวดล้อม หรือ ทสม. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของทุกหน่วยงาน ๖ แห่ง
ในสัง กัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม ๘. ดาเนินโครงการโรงเรียนอีโคลสคูล ๓๑ โรงเรียน ทั่วประเทศ
ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงในการเฝ้าระวังและฟื้นฟู และโครงการโรงเรียนอีโคสคูล : พื้นที่คลองแสนแสบ ๘ โรงเรียน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ ปี ๒๕๖๑ มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การเฝ้าระวังไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน บุคลากรโรงเรียนอีโคสคูล

- ๒๗ ผลการดาเนินงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือ ปัจจุบันมีสมาชิก ทสม. ๒๑๐,๙๗๕ คน ๙. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ใน ๓๒,๗๔๒ หมู่บ้าน ๓,๐๘๑ ตาบล (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ “โรงเรียนอีโคลสคูล : พื้นที่คลองแสนแสบ” ระหว่างวันที่
กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีสมาชิก ทสม. เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๑ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนา
จานวน ๑๒,๘๑๗ คน
โรงเรียนอีโคล ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๑
๔. พัฒนาเครือข่าย อาทิ ๑) คัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ๑๐. พัฒนาผู้กากับ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทสม. ดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย และสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาจาก ๒๐ โรงเรียน สู่โรงเรียน
ทสม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทาประโยชน์ต่อสังคมและ เครื อ ข่ า ยที่ ส นใจการใช้ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รลู ก เสื อ อนุ รั ก ษ์
สนับ สนุน การดาเนิน งานด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม จัดตั้งหน่ว ยลูกเสือ
สิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๖๑ มีการพิจารณาคัดเลือกใน ๓ ระดับ อนุรักษ์ฯ เพื่อทากิจกรรมจิตสาธารณะด้ านการอนุ รั ก ษ์
ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ๒) อบรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่าย ทสม. การแจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์
และเฝ้า ระวังคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม ๓) ผลิต สื่อ สนับสนุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การชุมนุมโรงเรียน
การดาเนินงาน ได้แก่ คู่มือ หนังสือ วารสารเครือข่าย ทสม. เครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ฯ ระดับประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
ผู้พิทักษ์ แผ่นพับ และนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรียนรู้และพัฒนากิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ฯ
บทบาท ทสม.
๑๑. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร งาน Kick Off จากแผนสู่
๕. การพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่ อน “แม่แจ่มโมเดลพลั ส ” ระหว่างวันที่ ๘-๙
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประชาสั มพันธ์ผ่ านสื่ อโทรทัศน์
๑) ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่ม และสร้างเครือข่ายทางด้าน วิทยุ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ข่าวออนไลน์
สิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน องค์กรอิสระ และอาสาสมัคร ๑๒. ผลิ ตและเผยแพร่ รายงานสถานการณ์ สิ่ งแวดล้ อมของ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี อ งค์ ก รขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น องค์ ก รเอกชน สานักข่าวสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ www.greennews.com
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ Facebook Greennews ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิ งหาคม
๒๗๔ องค์กร
๒๕๖๑
๒) พัฒ นาบทบาทและเสริม ศัก ยภาพองค์ก รเอกชน ๑๓. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถเข้ามาช่วยเสริมการทางานของ ในรูปแบบ Infographic ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน
ภาครัฐในการสร้างความเข้าใจและเป็นผู้เชื่อมต่อความเข้าใจ ๒๕๖๑ โดยเผยแพร่ผ่าน Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพ
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อช่วยลด สิ่งแวดล้อม
ความขัดแย้งในสังคม และดึงภาคประชาชนเข้ามาเป็น ๑๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการขับเคลื่อนภาคี
ภาคีร่ว มพัฒ นาเพิ่มมากขึ้น โดยมีส มัช ชาองค์กรเอกชน เครือข่าย 3R ประชารัฐ โดยดาเนินการร่วมกับ ทสจ. และ สสภ.
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการขยะในพื้นที่ อปท.
เป็นกลไกส่งเสริมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ยกระดับเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะ ๒๕ แห่ง ในพื้นที่
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ๔ จังหวัด พร้อมทั้งให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขยะ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มขององค์ก รเอกชน ซึ่งมีปริมาณขยะที่นากลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ
องค์ก รชุม ชน และภาคีใ นพื้น ที่ต่า งๆ เช่น การอนุรัก ษ์ ๔,๖๔๐ ตัน/ปี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๕. ส่ง เสริม หมู่บ้า น/ชุม ชนปลอดขยะ (Zero Waste)
จัง หวัดพัท ลุง การจัด การป่า ไม้ ที่ดิน ไฟป่า หมอกควัน และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ซึ่งจัดให้มี
พื้นที่ จ.ลาพูน การขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส จ.เชียงใหม่ การประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๖๑
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การขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี จ.ราชบุรี ชุม ชนและโรงเรีย นสมัค รเข้า ร่ว มโครงการ ๕๕๗ แห่ง
จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย เป็นต้น
มีชุมชนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ จานวน ๕๕ ชุมชน และ
๔) องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่ว นร่ว ม โรงเรียนปลอดขยะผ่ านเข้ารอบที่ ๑ จานวน ๔๘ โรงเรียน
ในการนานโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสามารถนาขยะมูลฝอย
ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ โครงการแม่แจ่มโมเดล โครงการอนุรักษ์ กลับมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ มากกว่าร้อยละ ๓๐ และ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีปริมาณขยะมูลฝอยนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประมาณ
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาแก้ไขกฎหมาย ๖,๒๐๐ ตัน/ปี
ที่เกี่ยวข้อง
๑๖. จั ดท าพื้ นที่ ต้ นแบบศู นย์ การเรี ยนรู้ หรื อกรณี ตั วอย่ าง
๖. การวิจัยแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม อาทิ
ในการจัดการมลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ การจัดการขยะ
๑) พัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรนเพื่อการนา มูลฝอย การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย และ
น้ ากลั บมาใช้ ใหม่ ส าหรั บกิ จกรรมของภาคชุ มชนและภาค เผยแพร่สู่สาธารณชน
เกษตรกรรม สามารถน าไปขยายผลให้ อาคารซึ่ งเป็นหอพั ก ๑๗. จัดทาข้อมูลสื่อสารกับประชาชน ได้แก่
คอนโดมิ เนี ย ม น าไปใช้ ในการบ าบั ดน้ าเสี ยและหมุ นเวี ยน
๑) หนั ง สื อ รายงานประจ าปี หนั ง สื อ สถานการณ์
ใช้ในการกิจกรรมต่างๆ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการ
๒) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบ Biological Activated ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานทุกปี
Carbon ร่วมกับ Membrane Micro Filtration ในการบาบัด
๒) ประชาสั มพั นธ์ เผยแพร่ บทความ ความรู้
น้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสียชุมชนเพื่อการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ ด้ านการจั ดการสิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ า น Line Facebook และ
ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนาไปขยายผลไปยังอาคารสานักงานต่างๆ www.bangkok.go.th /environment
ในพื้นที่ กทม.
๓) ปรั บปรุ งคู่ มื อส าหรั บประชาชนด้ านสิ่ งแวดล้ อม
๓) พัฒนาระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควันล่วงหน้า ๑๓ คู่ มื อ ตามแผนการด าเนิ น งานจั ด ท าแบบฟอร์ ม
สาหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดย อปท. หรือหน่วยงาน เอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)
สาธารณสุขระดับชุมชน สามารถนาระบบเตือนภัยไปใช้ใน ดังนี้
การป้องกันปัญหาความร้อนและหมอกควันใน ๙ จังหวัด
๓.๑) เอกสารประเภทแบบฟอร์ ม ๔ แบบ คื อ
ภาคเหนือตอนบน
(๑) คาร้องขอรับบริการน้า (๒) คาร้องขอใช้บริการรถยนต์
๔) ประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารอินทรีย์อันตราย สุขาเคลื่อนที่/ สุขาชั่ว คราว (๓) คาร้องขอรับบริการขน
อุบัติใหม่ของประชาชนจากแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค ถ่ายสิ่งปฏิกูล (๔) ใบสมัครเข้ารับบริการเก็บขนและกาจัด
บริเวณพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ทาให้ประชาชน มูลฝอยติดเชื้อ
ในพื้นที่มาบตาพุดรับทราบข้อมูล องค์ความรู้ และหน่วยงาน
๓.๒) เอกสารประเภทคู่มือสาหรับประชาชน ๖ คู่มือ
ในพื้นที่สามารถนาไปใช้วางแผนการแก้ไขปัญหาร่ว มกัน คือ (๑) การขอใช้สถานที่ : สวนสาธารณะ (๒) การให้บริการตัด
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริโภคน้า และขุดต้นไม้ (๓) การขออนุญาตล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ
ที่มีการปนเปื้อนของประชาชนในพื้นที่
เพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ (๔) การบริการ
กวาดล้างทาความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล (๕) การบริการ
เก็บขนมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัยสถานที่บริการสาธารณสุข
ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ (๖) การบริการตั้งวางถัง
รองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว (๗) การบริการน้าประปาและ
ภาชนะรองรับน้าพร้อมน้าประปา (๘) การบริการสุขาเคลื่อนที่
และห้องสุขาชั่วคราว

- ๒๙ ผลการดาเนินงาน
๕. ด้านการดาเนินงานตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑. อนุสัญญาบาเซลฯ
๑) ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
๑) กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่ง metal residue
๑.๑) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการระดับ
(waste) อย่างผิด กฎหมายไปยัง ประเทศเนเธอร์แ ลนด์ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่อง มลพิษหมอกควัน
โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการในประเทศเนเธอร์แลนด์ ข้ามแดน ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน
โดยใช้งบประมาณของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร
๒) ประเทศไทยมี ผู้ เชี่ ยวชาญ คื อ ดร. ไชยยศ บุ ญญากิ จ
๑.๒) แนวทางการดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไข
ร่ วมเป็ นสมาชิ กคณะท างานระหว่ างสมั ยประชุ ม รั ฐ ภาคี ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง
อนุ สั ญญาบาเซล เพื่ อด าเนิ นงานเกี่ ย วกั บ ประเด็ น กรอบ
๑.๓) จั ด โครงการรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ฝึ ก ซ้อ ม
แผนงานยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Framework) ส าหรั บ ระดมพลดับไฟป่าและจัดทาแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน (ไทย - ลาว
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
- เมียนมา) เพื่อเพิ่มทักษะการบูรณาการการปฏิบัติงาน
๒. อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
ควบคุมไฟป่า และขยายผลเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไข
๑) แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการระดับชาติในการตรวจ ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า และ
วิเคราะห์และการติดตามตรวจสอบสาร POPs
จัดทาแนวกันไฟ
๒) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
๒) คณะทางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย
สตอกโฮล์มฯ โดยเพิ่มศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ประเทศไทยเป็ น ประเทศผู้ น า (Lead Country)
เป็นอนุกรรมการ และมีกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง ในแผนงานที่ ๕ การมีส่วนร่วมของอาเซียนในประชาคมโลก
ของคณะอนุกรรมการเป็น ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม (อนุ สั ญ ญารอตเตอร์ ดั ม ) และแผนงานที่ ๖ การเตรี ย ม
๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ความพร้ อ มและจั ด การอุ บั ติ ภั ย ฉุ ก เฉิ น จากสารเคมี และ
๓) แต่งตั้งคณะทางานกากับและประสานดาเนินโครงการ ของเสียอันตราย จาก ๗ แผนงาน ภายใต้ AWGCW Action Plan
Enabling Activities to Review and Update the National
๓) คณะทางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
Implementation Plan for the Stockholm Convention
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานอาเซียนด้าน
on Persistent Organic Pollutants เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่
มีอานาจหน้าที่กากับดูแล พิจารณาข้อเสนอแนะ และติดตาม ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต
ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดทาเนียบสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ๖. ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการ
๓. อนุสัญญารอตเตอร์ดมั ฯ
ลุ่มน้าโขง
๑) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
รายงานการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้าโขง
รอตเตอร์ดัมฯ โดยเปลี่ยนประธานอนุกรรมการเป็น ดร.ธเรศ (Ecological Health Monitoring: EHM) ร่ ว มกั บ ประเทศ
ศรีสถิตย์ และมีกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะอนุกรรมการ สมาชิก
เป็น ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ๗. ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) กาหนดสารเคมี ๓ ชนิด ไว้ในภาคผนวก III ของอนุสัญญา
๑) สื่ อสารและเสริ มสร้ างศั กยภาพในการรองรั บและ
รอตเตอร์ดัมฯ ซึ่งเป็นรายชื่อสารเคมีที่อยู่ในกระบวนการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดนิทรรศการ
แจ้ งข้อมูล สารเคมีล่ ว งหน้ าส าหรั บ สารเคมีอันตรายและ และการเสวนา ณ Thai Pavilion ระหว่างการประชุมรัฐภาคี
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชและสัตว์บางชนิดในการค้า ของอนุสัญญาสหประชาชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระหว่างประเทศ คือ (๑) Acetochlor ประเภทสารเคมี ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบอนน์
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ (๒) Hexabromocyclododecane สหพั นธสาธารณรั ฐเยอรมั น มี การจั ดแสดงแผนที่ น าทาง

- ๓๐ ผลการดาเนินงาน
ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม (๓) Phorate ประเภทสารเคมี การลดก๊ าซเรื อนกระจกของประเทศ ปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
การปฏิบัติที่ดี ก รณีก ารตั ้ง รับ และปรับ ตัว เพื ่อ รองรับ
๓) ใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายเพื่อห้ามหรือ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ และผลการดาเนิ นงาน
จากัดการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวดและข้อเสนอของสูตรผสม ของไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตราย
๒) ผลิ ต และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
อย่ างร้ ายแรง (notification of final regulatory actions) ให้ ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ ง
๓ ชนิด ดังนี้ (๑) Hexabromocyclododecane ประเภท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านสื่อโทรทัศน์
สารเคมี อุ ต สาหกรรม (๒) Methyl parathion ประเภท สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ และออนไลน์ รวมทั้ ง ข่ าวสารการประชุ ม
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ (๓) Perfluorooctanoic Cop23 ทาง Website กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds ๘. ประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อบริหารจัดการ
ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม
ขยะทะเล รวมทั้งองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยด้านที่เกี่ยวข้อง
๔. อนุสัญญามินามาตะฯ
ผ่านองค์กรนานาชาติ ได้แก่
๑) ประเมินองค์ประกอบของปรอทในถ่านหินที่ใช้เป็น
๑) จัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อ
เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ตรวจวัดความเข้มข้นของปรอทใน “ทะเลดี ชีวีมีสุข” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร
อากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พัฒนาและคานวณการปลดปล่อยปรอท โดยมุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศ
และพัฒ นาแผนปฏิบัติก ารระดั บ ชาติเ บื ้อ งต้น เพื่ อ ลด มีการกล่าวถ้อยแถลงจากผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรระหว่าง
การปลดปล่อยปรอทสู่อากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ประเทศ การแสดงเจตนารมณ์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
๒) จัด ทาข้อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนับ สนุ น ทะเลไทยในการจัดการขยะพลาสติกในทะเลหลายภาคส่วน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ ๗ (GEF-7)
๒) จัดกิจกรรมการเก็บขยะชายหาดสากล (International
จานวน ๒ โครงการ (๑) โครงการ Strengthening Capacity Coastal Cleanup -ICC) ร่วมกับนานาชาติในการดาเนินการ
for Multi-media Mercury Monitoring in the Asia-Pacific แก้ไ ขปัญ หาขยะทะเล โดยจัด กิจ กรรมแบบมีส่ว นร่ว ม
Region ร่ ว มกั บ กระทรวงสิ่ ง แวดล้ อ ม ประเทศญี่ ปุ่ น ผ่านเครือข่ายภาคประชาชน อปท. ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ ภาคส่วนต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ในพื้นที่
ปรอทและสารประกอบปรอทจากตัวกลางต่างๆ (๒) โครงการ ชายฝั่งรวม ๒๔ จังหวัด สามารถเก็บรวบรวมขยะตกค้าง
Minamata Initial Assessment (MIA) in Thailand ร่ วมกั บ รวม ๒๕๓,๘๘๙ ชิ้น น้าหนักรวมประมาณ ๑๖ ตัน
United Nations Industrial Development Organization ๙. เข้าร่วมโครงการสร้างพันธมิตรเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(UNIDO) เพื่อจัดทาและปรับปรุงทาเนียบปรอท การจัดทา ในทะเลเอเชียตะวันออก โดยนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
แผนการจัดการระดับ ชาติเพื่อการปฎิบัติตามอนุสัญ ญา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety Health
มินามาตะฯ
Environment Management System : PSHEMS) มาใช้ใน
๕. ระดับอาเซียน : ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควัน การบริหารจัดการ ซึ่งท่าเรือกรุงเทพได้รับใบรั บรองระบบ
ข้ามแดน คณะทางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของเสีย คณะทางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ ท่าเรือของท่าเรือกรุงเทพ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และ
ชายฝั่ง
มี แ ผนที่ จ ะยกระดั บ มาตรฐาน PSHEMS จากระดั บ ที่ ๑
เป็นระดับที่ ๒ ในปี ๒๕๖๓

- ๓๑ -

การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๑
๑. การบรรลุตัวชี้วัดการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนเครื่องมือและกลไกที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑
ภาคอุตสาหกรรม
แผนระดับประเทศ
- เป็นการนาเครื่องมือและกลไกที่จัดทาในปี ๒๕๖๐ มาปฏิบัติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
- แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๔
- แผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับจังหวัด
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ
- อุตสาหกรรมสีเขียว
- อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กลไกระดับประเทศ
- คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ภาคเกษตรกรรม
แผนระดับประเทศ
- เป็นการนาเครื่องมือและกลไกที่จัดทาในปี ๒๕๖๐ มาปฏิบัติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ
- มาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐาน มกอช.)
- การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP: Good Agricultural
Practice)
- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

- ๓๒ การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐

การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑
ภาคพลังงาน
- เป็นการนาเครื่องมือและกลไกที่จัดทาในปี ๒๕๖๐ มาปฏิบัติ

แผนระดับประเทศ
- แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๗๙
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ
- มาตรฐานระบบจัดการด้านพลังงาน (ISO50001)
- เกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (Building
Energy Code: BEC)
กลไกระดับประเทศ
- คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ
ภาคการคมนาคมขนส่ง
แผนระดับประเทศ
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ
- แผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ - มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q MARK)
สิ่งแวดล้อมของไทย
- แผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย

ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
แผนระดับประเทศ
- เป็นการนาเครื่องมือและกลไกที่จัดทาในปี ๒๕๖๐ มาปฏิบัติ
- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)
มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ
- ประกาศกรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ป่า และพัน ธุ์พืช
ห้ามภาชนะที่ทาด้วยโฟมและการนาบรรจุภัณฑ์เข้าบริเวณ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
- อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)
ภาคการบริโภค
แผนระดับประเทศ
- เป็นการนาเครื่องมือและกลไกที่จัดทาในปี ๒๕๖๐ มาปฏิบัติ
- แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะที่ ๓)
- แผนขับ เคลื่อนการผลิ ตและการบริ โภคที่ยั่งยืน พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙
กลไกระดับประเทศ
- คณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

- ๓๓ ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
การบรรลุค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ภาคอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
๕๙๔ โรงงาน
๖๙๙ โรงงาน
⬧ ระดับ ๑
๗๐๔ โรงงาน
๑,๒๗๑ โรงงาน
⬧ ระดับ ๒
๙๐๙ โรงงาน
๙๕๘ โรงงาน
⬧ ระดับ ๓
๑๓๙ โรงงาน
๙๓ โรงงาน
⬧ ระดับ ๔
๖ โรงงาน
๑๒ โรงงาน
⬧ ระดับ ๕
๑๙๓ ราย
๒๑๙ ราย
 เหมืองแร่สีเขียว (ปี ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน)
- เหมืองแร่ ๙๒ ราย
- โรงงานโม่ บดและย่อยหิน ๖๙ ราย
- โรงแต่งแร่ ๒๗ ราย
- โรงประกอบโลหกรรม ๕ ราย
๓๕ แห่ง
๒๗ แห่ง
 สถานประกอบการ Green Production
ภาคเกษตรกรรม
๑,๔๑๕ แห่ง
๓,๗๒๕ แห่ง
 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าที่ดี (Good Aquaculture Practice)
๖ แห่ง
๒๓ แห่ง
 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง (Code of
Conduct)
๔๐๑ ราย
๔๐๑ ราย
 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(Good Agricultural Practices)
๑๕,๔๓๒ แห่ง
๒,๐๙๗ แห่ง
 มาตรฐานการปฏิบัติทางฟาร์มปศุสัตว์ที่ดี
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
๑๙๙ ราย
๒๑๖ ราย
⬧ มาตรฐาน ACT-IFOAM
๑๒๗ ราย
๑๓๖ ราย
⬧ มาตรฐาน ACT-EU
๗๙ ราย
๘๔ ราย
⬧ มาตรฐาน Canada and US-Canada
Agreement
๒ ราย
๒ ราย
⬧ มาตรฐาน ACT private program
๓๐ ราย
๒๙ ราย
⬧ มาตรฐานปัจจัยการผลิต ACT-IFOAM
for input

- ๓๔ การบรรลุค่าเป้าหมาย
 พื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
 อุทยานแห่งชาติสีเขียว
⬧ ประเภทภูเขา
⬧ ประเภทเกาะและชายหาด
⬧ ประเภทน้าตกและแหล่งน้า
-

 สานักงานสีเขียว (Green Office)








ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
แหล่งท่องเที่ยว
๔ พื้ น ที่ ได้ แ ก่ เกาะเสม็ ด จั ง หวั ด ระยอง เมื อ งพั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๔ แห่ง
๑๓ แห่ง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - อุทยานห่างชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
- อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
- อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติภูพาน
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติเขาสก
- อุทยานแห่งชาติแม่วาง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก - อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
- อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ - อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
- อุทยานแห่งชาติน้าหนาว
- อุทยานแห่งชาติไทรโยค
ภาคธุรกิจและบริการ
๖๒ แห่ง
๕๕ แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๓ จานวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
การบรรลุค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
๒๘ ประเภทสินค้า
รวมสะสม ๓๐ ประเภทสินค้า
ฉลากเขียว
๓ ประเภทบริการ
๓ ประเภทบริการ
๑๖ ประเภทสินค้า
๗ ประเภทสินค้า
ตะกร้าเขียว
๕ ประเภทบริการ
๓ ประเภทบริการ
๑ ประเภทสินค้า
๔๑ โครงสร้างผ้า
Cool Mode
๗ ประเภทสินค้า
ฉลากลดโลกร้อน
๔ ประเภทสินค้า
ฉลากคาร์บอนนิวทรัล
๑ ประเภทบริการ
รวมสะสม ๓ ประเภทสินค้า
ฉลากลดคาร์บอน

- ๓๕ การบรรลุค่าเป้าหมาย
 บริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
⬧ ฉลากเขียว
- ประเภทสินค้า
- ประเภทบริการ
⬧ ตะกร้าเขียว
- ประเภทสินค้า
- ประเภทบริการ
⬧ Cool Mode
- ประเภทสินค้า
⬧ ฉลากลดโลกร้อน
- ประเภทสินค้า
⬧ ฉลากคาร์บอนนิวทรัล
- ประเภทสินค้า
- ประเภทบริการ
⬧ ฉลากลดคาร์บอน
- ประเภทสินค้า
 โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
⬧ ใบไม้เขียว
⬧ Green Hotel
⬧ ตะกร้าเขียว

ปี ๒๕๖๐
๑๑๓ บริษัท

ปี ๒๕๖๑
๒๓๗ บริษัท

๗๗ บริษัท
๖ บริษัท

รวมสะสม ๘๔ บริษัท
รวมสะสม ๘ บริษัท

๗ บริษัท
๑๐ บริษัท

๓๐ บริษัท
๓๑ บริษัท

๑๓ บริษัท

๑๕ บริษัท

-

๒๓ บริษัท

-

๑๓ บริษัท
๑ บริษัท

๒๙๖ แห่ง
๒๑๗ แห่ง
๗๗ แห่ง
๒ แห่ง

รวมสะสม ๓๒ บริษัท
๒๖๑ แห่ง
๒๑๖ แห่ง
๔๓ แห่ง
๒ แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๔ มีฉลากสิ่งแวดล้อมครอบคลุมประเภทสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
การบรรลุค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ฉลากสิ่งแวดล้อมในตลาดสินค้า
- ฉลากเขียว
- ฉลากคาร์บอนนิวทรัล
- ฉลากลดคาร์บอน
- ฉลากลดคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ หรื อ
ฉลากลดโลกร้อน
- ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ใบไม้เขียว
- ฉลากประสิทธิภาพสูง (พลังงาน)

- ๓๖ ตัวชี้วัดที่ ๕ ประชากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑
ยัง ไม่ส ามารถประเมิน ผลการปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรม
ยังไม่มีข้อมูล
การบริโภคของประชาชนได้ เนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดาเนินการจัดเก็บ
ในปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด กาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
ตัวชี้วัดที่ ๑ แหล่งกาเนิดมีการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบรรลุค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๕๔
ร้อยละ ๕๗
 แหล่งกาเนิดน้าเสียปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ร้อยละ ๙๙.๔
ร้อยละ ๙๕
 รถยนต์ (ควันดา) ปฏิบัติตามกฎหมาย
ร้อยละ ๙๙.๘
ร้อยละ ๙๙.๘
 รถโดยสารประจาทาง (ควันดา) ปฏิบัติตามกฎหมาย
 ส านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มและมาตรการติด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔,๐๙๐ ฉบับ
- ได้รับรายงานรวมทั้งสิ้น
๑,๔๙๒ ฉบับ
- พิจารณาตรวจสอบราย งานและแจ้งผลไปยังหน่วยงาน
อนุญาตและเจ้ าของโครงการรวมทั้งสิ้น
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๙,๔๑๔ โรงงาน
 โรงงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)
๑๒๗ แห่ง
 กรมเจ้าท่าได้ดาเนินการออกใบอนุญาตและตรวจสอบ
สถานประกอบการ ระบบบาบัดน้าเสีย เก็บตัวอย่างน้าทิ้ง
๖๓๘ สถานี
 สถานีบริการน้ามันในเขตกรุงเทพฯ ได้รับการตรวจสอบ
ระบบควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง
๒๘๔ แห่ง
 สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเขตกรุงเทพฯ มีการติดตั้ง
เครื่องส่งสัญญาณเมื่อมีการรั่วไหล
๕๕๘ แห่ง
 ร้ านจ าหน่ ายก๊าซหุ งต้มในเขตกรุ งเทพฯ มีการติดตั้ง
เครื่องส่งสัญญาณเมื่อมีการรั่วไหล

- ๓๗ การบรรลุค่าเป้าหมาย
 รถที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
 รถที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑
๔,๖๐๒,๖๑๐ คัน
(จากรถทั้งหมด ๔,๖๓๓,๖๙๓ คัน)
๑,๒๒๘,๔๙๘ คัน
(จากรถทั้งหมด ๑,๒๖๗,๙๘๘ คัน)

ตัวชี้วัดที่ ๒ มีระบบการจัดการของเสียและมลพิษอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น
การบรรลุค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ขยะมูลฝอย
๓,๑๐๑ แห่ง
๓,๒๐๕ แห่ง
 จานวนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
๖๔๓ แห่ง
๖๔๗ แห่ง
 ดาเนินการอย่างถูกต้อง
๒,๙๑๔ ระบบ
 จานวนระบบกาจัดขยะมูลฝอย
๖๗๗ ระบบ
 ดาเนินการอย่างถูกต้อง
กากอุตสาหกรรม
๑,๖๙๔ แห่ง
9,414 แห่ง
 จานวนโรงงานบาบัดกาจัดกากอุตสาหกรรม
๓๒.๙๕ ล้านตัน
๒๒.๐๒ ล้านตัน
 ปริมาณการบาบัดกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
 สัดส่วนศักยภาพรองรับระหว่างผู้ก่อกาเนิดของเสีย (WG)
กับผู้รับบาบัดกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรม (WP) รายภูมิภาค
(WP:WG)
๑๒๑:๑
๑๑๒:๑
▪ ภาคใต้
๑๐๒:๑
๑๑๗:๑
▪ ภาคเหนือ
๑๐๑:๑
๘๑:๑
▪ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖๕:๑
๖๐:๑
▪ ภาคตะวันตก
๔๔:๑
๔๔:๑
▪ ภาคกลาง
๑๒:๑
๑๒:๑
▪ ภาคตะวันออก
มูลฝอยติดเชื้อ
 จานวนเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
 ความสามารถกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ

๗๓ แห่ง
๕๑,๓๐๐ ตัน
(ร้อยละ ๘๘.๕)
น้าเสียชุมชน
๑๐๕ แห่ง
 จานวนระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชนของประเทศ
๓.๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
 ปริมาณการรองรับน้าเสีย
ต่อวัน (ร้อยละ ๓๓)

๗๘ แห่ง
๔๙,๘๙๗ ตัน
(ร้อยละ ๘๙.๙)
๑๐๕ แห่ง
๒.๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(ร้อยละ ๒๗)

- ๓๘ การบรรลุค่าเป้าหมาย
 สถานภาพระบบบาบัดน้าเสีย
⬧ เดินระบบ
⬧ ชารุด
⬧ ชะลอหรือยกเลิกโครงการ

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

๙๗ แห่ง
๕ แห่ง
๓ แห่ง

๙๕ แห่ง
๗ แห่ง
๓ แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครื่องมือ กลไก ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง
⬧ มีเครื่องมือทั้งแผน มาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติ กลไก ⬧ มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ในปี ๒๕๖๐
ระดับประเทศ ที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริการที่เป็นมิตร ซึ่งส่ งเสริมให้ เ กิด การผลิ ต และการบริ ก ารที่เ ป็น มิ ต รกั บ
กับสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พลังงาน สิ่ งแวดล้ อมในภาคอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม พลั งงาน
การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ การบริโภค การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ รวมทั้ง
แต่การเชื่อมต่อกับภาคการบริโภคยังมีข้อจากัดในการสร้าง การบริโภค ผ่านมาตรการโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ
การรับรู้ให้ประชาชนนิยมใช้หรือบริโภคสินค้าและบริการ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง คงต้ อ งมี ก ารสื่ อ สาร รณรงค์ และ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างกระแสความสนใจ ประชาสั มพันธ์ เพื่อกระตุ้นความสนใจและทาให้เกิดการ
ในท้องตลาดด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด กาจัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัด กาจัด
ของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
ของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
⬧ การจัดการมลพิษจากแหล่งกาเนิด มีการออกระเบียบ ⬧ การจั ดการมลพิ ษจากแหล่ งก าเนิ ด มี การก ากั บ และ
หลักเกณฑ์และโปรแกรมการส่งเสริมที่หลากหลาย แต่ระบบ บังคับใช้ให้แหล่งกาเนิดปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดมาก
การกากับและบังคับใช้ให้แหล่งกาเนิดปฏิบัติตามระเบียบ ขึ้น แต่ยังคงต้องเพิ่มเติมการให้คาแนะนาและตรวจสอบติดตาม
แหล่งกาเนิดมลพิษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
⬧ การจัดการมลพิษ โดยการจัดให้มีระบบจัดการของเสีย ⬧ การจัดการมลพิษ มีโครงการและกิจกรรมที่ส่ งเสริ ม
รวมทั้งขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอย การลดมลพิษตั้งแต่ต้นทาง อาทิ โครงการทาความดีด้วยหัวใจ
ติดเชื้อ กากอุตสาหกรรม สารอันตรายในภาคเกษตรกรรม ลดภัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
และอุตสาหกรรม น้าเสียชุมชน และมลพิษทางอากาศจาก ซึ่ งจ าเป็ นต้ องมี การรณรงค์ และประชาสั มพั นธ์ โครงการ
แหล่ง กาเนิด ถือ ว่า มีก ารดาเนิน งานที่มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่ อให้ เกิ ดการมี ส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ ว นในการร่ ว มกั น
ยกเว้นการจัดการน้าเสีย ชุมชน ที่ยังขาดความชัดเจนใน ลดการเกิดขยะพลาสติกและโฟม
ทิศทางการดาเนินงาน ทั้งเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
ระบบงบประมาณ การลงทุน การมีส่วนร่วม

- ๓๙ การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
⬧ มีหลายมาตรการที่ดาเนินการ แต่มีบางมาตรการที่ยัง
ไม่สามารถทาให้เกิดเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญที่จะนามาใช้
ในการขับเคลื่อนบริหารจัดการมลพิษ ได้แก่ การมีฐานข้อมูลกลาง
ด้านมลพิษของประเทศ สัดส่วนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม
ตัว ชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้อง
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
การลดมลพิษหรือของเสียและการเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน

การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
⬧ มีการดาเนินงานในหลายๆ มาตรการเพื่อบริหารจัดการ
มลพิษ แต่ยังมีบางมาตรการที่ต้องผลักดันเพื่อนามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการมลพิษ ได้แก่ การมีฐานข้อมูลกลาง
ด้านมลพิษของประเทศ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ที่มีผ ลกระทบโดยตรงต่อการลดมลพิษหรือของเสี ยและ
การเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน

ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการมลพิษเพิ่มขึ้น
การบรรลุค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
๑๘๕,๗๖๙ คน
๒๑๐,๙๗๕ คน
 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
๔,๓๐๓,๕๑๒ ครัวเรือน
• อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
๑,๐๔๗,๕๒๕ คน
๑,๐๔๘,๙๗๔ คน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่ ๓ มีผลการเจรจาต่อรองในการดาเนินการตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑
 ด้านการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี
 ด้านการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี
⬧ มีการกาหนดให้ ขยะมูลฝอยจากชุมชนที่มีลั กษณะ ⬧ กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่ง metal residue
ปะปนกันตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากรเป็นสินค้าต้องห้าม (waste) อย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์
ในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
⬧ มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการระดับชาติในการตรวจ
⬧ มีการบรรจุรายชื่อสารเคมี ที่จะเลิกใช้เพิ่มเติม ได้แก่ วิเคราะห์และการติดตามตรวจสอบสาร POPs
สาร decabromodiphenyl ether (commercial mixture, ⬧ มีการกาหนดสารเคมี ๓ ชนิด ไว้ในภาคผนวก I I ของอนุสัญญา
c-decaBDE) สาร Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) รอตเตอร์ดัมฯ คือ คือ สาร Acetochlor ประเภทสารเคมี
สาร POPs คือ exachlorobutadiene (HCBD)
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ สาร Hexabromocyclododecane
⬧ มีการบรรจุรายชื่อสารเคมีที่ต้องแจ้งการนาเข้าส่งออก ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม สาร Phorate ประเภทสารเคมี
เพิ ่ม เติม ได้แ ก่ สาร Carbofuran สาร Trichlorfon ป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
ส า ร Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) ⬧ ใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายเพื่อห้ามหรือ
สาร Tributyltin compounds
จากัดการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวดและข้อเสนอของสูตรผสม
⬧ ได้รับการขยายยกเว้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท ของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตราย
และกระบวนการผลิตที่เติมปรอทออกไป ๕ ปี
อย่างร้ายแรง ๓ ชนิด ดังนี้ สาร Hexabromocyclododecane
ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม สาร Methyl parathion ประเภท

- ๔๐ การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐

การบรรลุค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑
สารเคมี ป้ องกั นก าจั ดศั ตรู พื ชและสั ตว์ และสาร
Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOArelated compounds ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรม
⬧ เป็นประเทศผู้นาในแผนงานที่ ๕ การมีส่วนร่ วมของ
อาเซียนในประชาคมโลก (อนุสัญ ญารอตเตอร์ดัม ) และ
แผนงานที่ ๖ การเตรียมความพร้อมและจัดการอุบัติภัย
ฉุก เฉิน จากสารเคมีและของเสี ยอันตราย จาก ๗ แผนงาน
ภายใต้ AWGCW Action Plan
 ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
• ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
⬧ มีข้อตกลงในระดับอาเซียนลดจานวนจุดความร้อน ⬧ เป็ นเจ้ าภาพจั ดประชุ มคณะกรรมการระดั บรั ฐมนตรี
ในอนุภูมิภาคแม่โขงให้เหลือไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ จุด ในปี ๒๕๖๓ สิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่อง มลพิษหมอกควันข้ามแดน
เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน
ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ กรุงเทพมหานคร
• ด้านการจัดการขยะในทะเล
⬧ จัดประชุมระดับอาเซีย นเรื่อ งการลดขยะทะเลใน
กลุ่มประเทศอาเซียน “ASEAN Conference on Reducing
Marine Debris in ASEAN Region” เมื่อ วัน ที่ ๒๒-๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จ.ภูเก็ต
⬧ จัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อ
“ทะเลดี ชีวีมีสุข” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพฯ
⬧ จัดกิจกรรมการเก็บขยะชายหาดสากล (International
Coastal Cleanup -ICC)
๒. การบรรลุตัวชี้วัดในมิติการลดปริมาณมลพิษและมิติผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๑ มิติการลดปริมาณมลพิษ
ตัวชี้วัด
๑. น้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
(ร้อยละ)
๒. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ฝุ่นละออง PM10 (จานวนวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
๒.๑ ตาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี (ร้อยละ)
๒.๒ ภาคเหนือ ๙ จังหวัด (ร้อยละ)

ข้อมูล
ปีฐาน
๔๖

๗๒
๘๕

ค่าเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ
ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๔๖.๕
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐ ๔๖.๓๓* ๒๗*

๗๓
๘๕

๗๔
๘๖

๗๕
๘๗

๗๖
๘๘

๗๗
๘๙

๖๙*
๙๖

๖๒.๔๖*
๙๔.๖๑

- ๔๑ ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

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)
๖. กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการ ๓๕
ถูกต้อง (ร้อยละ)
๗. สารเคมีได้รับการกาหนดให้เป็นวัตถุอันตราย
๗
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (จานวน)
หมายเหตุ: * ไม่บรรลุ

ค่าเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
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

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๘๕

๙๐

๙๕

๗๐

๘๐

๙๐

๘

๙

๑๐

ผลการดาเนินงาน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒.๕
๒.๕
๗๓

๒.๗๖*
๒.๔
๗๘.๓๘

๑๐.๕๑ ๑๔.๕๒*

ได้รับการจัดการทั้งหมด ๘๙ ๘๙.๙๑*
ภายในปี ๒๕๖๓
ได้รับการจัดการทั้งหมด ๓๒.๙๕ ๒๒.๐๒
ภายในปี ๒๕๖๓ ล้านตัน ล้านตัน
๑๑
๑๒
๓๐
๒๗

๒.๒ มิติผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมายตามแผนจัดการ
ผลการ
ข้อมูล
มลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
ปีฐาน
๕ ปี
๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๑. คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ) ๗๖
๘๐
๘๓ ๘๘
๒. คุณภาพแหล่งน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ) ๘๗
๘๘
๙๖ ๙๔
๓. ค่า ความเข้ม ข้น ของฝุ่น ละอองขนาดเล็ก ๒๘
๒๕.๕
๔๑ ๔๐
ในบรรยากาศ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
๔. ระดับเสียงริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) ๗๐
๗๕
๖๐ ๕๔
หมายเหตุ : คุณภาพน้าเกณฑ์ดี หมายถึง คุณภาพน้าประเภทที่ ๓ ขึ้นไป

การบรรลุ
ผลสาเร็จ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑
บรรลุ บรรลุ
บรรลุ บรรลุ
ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ

- ๔๒ -

ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
ปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่มีการดาเนินงานต่อเนื่องจากแผนงาน/โครงการภายใต้แผนจัดการมลพิษ ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยน
การดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งให้ความสาคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ
มีการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้
มีข้อเสนอแนะที่ควรผลักดันในปีต่อไป ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ควรเพิ่มเติมการดาเนินการในการใช้มาตรการลดปริมาณ
รถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งในพื้นที่การจราจรหนาแน่น สนับสนุนให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในช่วง
ปลายปี ๒๕๖๑ เกิดวิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 จึงควรเน้นมาตรการที่จะช่วยลดการเกิดฝุ่นที่ต้นทาง และในส่วนของการจัดการ
ของเสียที่ต้นทางยังควรคงต้องมีพัฒนากฎระเบียบควบคุมการนาเข้า-ส่งออกเศษวัสดุรีไซเคิล และคุณภาพวัตถุดิบจาก
วัสดุใช้แล้ว และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงลดการใช้
สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
ความสนใจหันมาเลือกใช้และบริโภคสินค้าดังกล่าว ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
หันมาผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดกาจัดของเสียและควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด ควรมีมาตรการ
สนับสนุนการดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน โดยให้มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
การจัดตั้งศูนย์กาจัดของเสียอันตรายชุมชน โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และวัสดุรีไซเคิลอื่น และมาตรการที่ยังคงต้องเพิ่มเติมต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐ อาทิ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดเก็บในการเก็บและการกาจัดทาลายสารอันตรายทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คงค้างเสื่อมสภาพและ
ซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้แล้ว ปรับปรุ งกฎหมายควบคุมโฆษณาสารเคมีทางการเกษตร การทาเกษตรในพื้นที่ต้นน้า
ต้องไม่ใช้สารเคมีอันตรายหรือให้ทาการเกษตรอินทรีย์ กาหนดให้มีระบบการเรียกคืนและกาจัดซากบรรจุภัณฑ์สารเคมี
ในภาคการเกษตรโดยภาคเอกชน
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ ควรผลักดันต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐ อาทิ การกาหนดให้
มีฐานข้อมูลกลางด้านมลพิษของประเทศ มีการจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการนาเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการลดมลพิษหรือของเสีย และเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน รวมทั้งการจัดทาข้อมูล/องค์ความรู้
ด้านมลพิษในรูปแบบเข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารประชาชน เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในความสนใจในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

