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 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) ซึง่นอกจาก 
จะส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผูค้นทัว่โลกแล้ว ยงัท�าให้ 
ประชาชนต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการด�าเนินชีวิต 
ในหลาย ๆ  ด้าน ไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งก ็
รวมถึงพฤติกรรมการบริ โภคที่ เปลี่ ยนไป เช ่น 
ความนิยมในการใช้บริการ Food Delivery เข้ามา 
แทนที่การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน จนเป็น 
ต ้นเหตุให ้ขยะจากบรรจุภัณฑ ์พลาสติกแบบใช ้
คร้ังเดียวแล้วทิ้งมีปริมาณมากขึ้น จาก 5,500 ตัน 
ต่อวัน เพิ่มเป็นวันละ 6,300 ตันต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 
ถึงร ้อยละ 15 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น จึงจัดกิจกรรม
และโครงการ เ พ่ือสร ้างการรับรู ้และกระตุ ้นให ้
ประชาชนตระหนักถึง “การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” เช่น การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ 
ถุงพลาสติกหูห้ิวและพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง  

สารจาก
อธิบดี

นายสุรชัย  อจลบุญ
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน และแพลตฟอร์มบริการ 
Food Delivery สร้างทางเลือกให้ลูกค้าสามารถลด 
การใช ้พลาสติกแบบใช ้ครั้งเดียวจากการบริการ 
ส่งอาหาร รวมถึงส่งเสริมให้มีการน�าบรรจุภัณฑ์ 
จากกล่องเครื่องดื่มกลับมารีไซเคิล เป็นต้น 

 “การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ไม่ใช ่
เรื่องยาก เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต 
ประจ�าวันให ้ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อมให ้มากขึ้น  
เริม่จากกจิกรรมง่าย ๆ  ใกล้ตวั ทีเ่ราทกุคนสามารถท�าได้ 
แม้ว่าปี พ.ศ. 2563 จะเป็นปีแห่งความยากล�าบาก 
ของผู้คนทั่วโลก แต่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ก็ไม่หยุดน่ิง ยังคงบ่มเพาะชีวิตวิถีใหม่ บนสมดุล 
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ให้กับสังคมไทยเรื่อยมา 
จนผลิดอกออกผลงดงามซึ่ ง ได ้ รวบรวมไว ้ ใน 
รายงานประจ�าปี 2563 เล่มนี้
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คณะผู้บริหาร
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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นางภาวินี  ณ สายบุรี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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นายวรพล จันทร์งาม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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นายจักรชัย  ชุม่จติต์ นายปัญญา  วรเพชรายทุธ
ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ด้านสิ่งแวดล้อม

นายอบุล  มสุกิวตัร นางสาวพรพมิล  วราทร นางศภุวรรณ วงษ์ประยรู
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

สิ่งแวดล้อม
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน

นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ 
เลขานุการกรม
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นายวิชาญ  สขุสว่าง นางสาวอมุา  ศรสีขุ นางจงรกัษ์  ฐนิะกลุ
ผู้อ�านวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและ
เผยแพร่ และผู้ตรวจราชการกรม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้ตรวจราชการกรม

นางวรวรรณ  ประชาเกษม

นางสาวอรอญัญา  ใหลประดษิฐ นายอรรจภษิชั  พณิตานนท์
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวหทยัรัตน์  การีเวทย์
รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
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บทสรุป
ผู้บริหาร

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีทีม่คีวามส�าเรจ็ 
ที่ส�าคัญเกิดขึ้นมากมาย และยังเป็นปีท่ีกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ท�างานให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
เพื่อให้งานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงด�าเนินการต่อไปได ้
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการน�า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบออนไลน์มาใช้กับงาน 
หลายด้านจนเกิดความก้าวหน้า ผลงานที่ส�าคัญ
ประกอบไปด้วย 

  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก : 

 รณรงค์ให้คนไทยลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
บรรจุอาหาร ผ่านโครงการต่าง ๆ  ได้แก่ Everyday 
Say No to Plastic Bags : เป็นความร่วมมือจาก 
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด และร้าน
สะดวกซื้อ งดให้บริการถุงพลาสติกหูห้ิว จนสามารถ 
ลดการใช้ถงุพลาสตกิหห้ิูวได้  11,958  ล้านใบ โครงการ
รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน : รับบริจาคถุงผ้า 
เพื่อส ่งต่อให้ผู ้ป ่วยน�าไปใช ้ใส ่ยา รวบรวมถุงผ้า 
ได้มากกว่า 80,000 ใบ โครงการเปล่ียนพลาสติก 
เป็นบญุ (เมือ่คณุหมนุเวยีน) เกบ็รวบรวมขยะพลาสตกิ
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 
20,406.07 กิโลกรัม

  เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน :

 สนับสนุนให้เครือข่าย “อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ”  
เข้ามาเป็นกลไกส�าคญัในการเฝ้าระวงัไฟป่า ลดหมอกควนั 
สร้างการรับรู ้ให้กับชุมชน ท�าหน้าที่รายงานข้อมูล 
สถานการณ์ไฟป่าและแจ้งเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ชุมชนมีแผนและ
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าหมอกควัน และจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

  เสริมพลังความร่วมมือ แก้ปัญหาโลกร้อน : 

 จดัท�าแผนปฏบิตักิารเสริมสร้างขดีความสามารถ 
การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
ด�าเนินงาน จัดท�าฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรวบรวม 
ข้อมูลด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งต่าง ๆ  
มาไว้ในที่เดียวกัน เป็นต้น
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  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน : 

 ท�าการ “ประเมนิเทศบาลน่าอยูอ่ย่างยัง่ยืน และ 
เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มีเทศบาลที่ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 6 แห่ง ประกอบไปด้วย 
(1) รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน ได้แก ่ 
1) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 2) เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และ 3) เทศบาลต�าบลปริก 
จังหวัดสงขลา และ (2) รางวัลชนะเลิศเทศบาล
ด้านสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ได้แก่ 1) เทศบาลนครสงขลา  
จงัหวดัสงขลา 2) เทศบาลเมอืงแสนสขุ จงัหวดัชลบรุี 
และ 3) เทศบาลต�าบลทับมา จังหวัดระยอง

  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : 

 ผลงานส�าคัญ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดสาร
อินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน ใช้คัดกรอง
ผู้ป่วยมะเร็ง และประเมินความเสี่ยงของผู้สัมผัสสาร
มลพิษในสิ่งแวดล้อม เจลแอลกอฮอล์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ป้องกันโควิด-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM

2.5
) 

ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง และผ่านการรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด-19 
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  เสริมศักยภาพด้วยระบบ e-Learning : 

 พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning) หลักสูตรด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 17 หลักสูตร 
และมีการปรับปรุงระบบให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ แสดงผลได้หลาย Platforms รวมถึง 
ได้พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมแบบทดสอบ 
เพ่ือประเมินผลผู ้เรียนด้วย นอกจากนี้ยังพัฒนา 
หลักสูตรออนไลน ์ส�าหรับเครือข ่าย ทสม. อีก 
3  หลักสตูร 

 นอกจากผลงานส�าคัญทั้ง 6 เรื่อง ยังได ้ 
ประสานความร่วมมอืเพือ่ให้เกดิเครอืข่ายภาคประชาชน
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สร้างจิตส�านกึ 
ให้กับประชาชน พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศและ 
การให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต  
การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังใช ้ ส่ือกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน ์
มาเป็นเครื่องมือ สร้างความรู ้ความเข ้าใจให้กับ 
ประชาชนด้วย
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Executive
Summary

 The  fiscal  year  o f  2020 has  been  
very successful. This year had represented 
ye t  ano ther  year  wh ich  Depar tment  o f  
Environmental Quality Promotion become 
flexible in order to respond to the new norm  
of life under the impact of Covid19 situation.  
All is done with the impression of facilitating 
our work for the promotion and support of 
natura l  resources  and env i ronment .  To  
ensure that all operations are still possible  
and undergoing the necessary process, utilizing  
the information technology and online system 
unto the working process. Below are our  
prominent projects;

   Lessen the use of plastic bags : 
 None-given None-received : 

 The project aims to lessen the amount 
of plastic bags circulating within Thai people’s 
usage notably Polystyrene (Styrofoam) and 
Polyethylene which were used ordinarily for 
street food packaging. With several projects 
such as : Everyday Say No To Plastic Bags :  
a supportive collaboration from department 
stores, supermarket, fresh market, convenient 
store; cutting out the choice of providing  
customers, plastic bags with handles. The result 
of this project had saved the use of 11,958 millions 
plastic bags from entering into the usability system. 

 Donating a cloth bag to use as the medicine 
bag, this project opened for cloth bags donation 
to use as substitution for patients who would 
normally receive their medicine in plastic bag. 
Collecting over 80,000 cloth bags under the lead 
of this project. 

 Plastics to Merits (with recycling). The 
project allows for one-time use plastics weighted 
20,406.07 kg. to be collected and put back into the 
recycling procedure.

   Forest Fire Monitoring to reduce the 
chance of thick smog :

 The project supported “Natural Resources 
and Environmental Protection Volunteer (NEPV)”  
to be the main driving force of this project by  
monitoring the forest fire rate in order to reduce  
the chance for thicken smog as well as providing 
knowledge for the local community. NEPV also  
reports the data regarding forest fire and alerts 
all authorities involved. This results in co-solution 
between authorities and the local community to 
solve the forest fire problem together,  for example 
arranging prevention plan and forest fire’s smog 
monitoring within the community. Established 
learning center to provide premier model for  
Village of No-Burning.

   Solution to Global Warming:

 Underlining all-rounded support. Imple-
menting action plan to build the ability to handle 
climate change within Thailand. The objective is 
for the plan to serve as direction for connected 
governmental bodies to enhance their own  
ability working with online database by gathering  
all data essential to the adaptation to climate 
chamge and reduction of greenhouse gas from  
each sources and move to one large database. 
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   Sustainable Environment City : 

 The project conducted evaluation for each 
municipality under the criteria of “Worth Living 
Sustainability Municipality” and “Sustainable  
Environment Municipality”. The nation-wide round 
provided 6 winners from 6 municipalities including;

 Winners for “Worth Living Sustainability  
Municipality” :
 
 1)  Yala City Municipality, Yala province 
 2) Chaiyaphum Town Munic ipal i ty ,  
Chaiyaphum province 
 3)  Prik Subdistrict Municipality, Songkhla 
province. 

 Winners for “Sustainable Environment  
Municipality” :

 1)  Songkhla City Municipality, Songkhla  
province 
 2) Saen Suk Town Municipality, Chonburi  
province
  3) Thapma Subdistrict Municipality, Rayong 
province.

   Innovation in the field of Environment 
and Healthcare :

 The important innovations under this project 
are as follow;

 Breath Biopsy device which provides 
breath biomarker analysis as in Volatile Organic  
Compounds (VOCs). The analysis was made 

to facilitate early detection for cancer patients.  
Analysis also made as risk assessment in the case 
of environmental pollution exposure. 

 Environmental friendly alcohol gel and 
Covid19 mask that is able to filter out PM

2.5  
pollution. Both products have been guaranteed 
to meet high level product standard provided by 
Department of Science Service.

   Potential enhancement with  
e-Learning  :

 Develop e-Learning method for Natural and 
Environmental Resources Management course  
up to 17 courses in total. The e-Learning system  
has been updated to be able to link to several 
platforms as well as connected to social media. 
Developing new tools for collecting and testing 
students’ knowledge. Adding also 3 new courses 
targeted at NEPV volunteer network.

 For all main 6 projects, the department also 
lending out support and cooperation to citizen 
community network in regard of Natural resources 
and environment. Placing awareness to community 
and developing information system as a service. 
Promoting production both physical product and 
service from private sectors that shows promising 
environmental-friendly quality.  Using both major 
media channel and social network to build up  
the people’s knowledge in this subject matter.
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ 
และกลยุทธ์ในการท�างาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

4. ศึกษา วิจัย รวบรวมพัฒนา 
   สารสนเทศ องค์ความรู้และ 
     นวัตกรรม ในการส่งเสริม 
      คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
 บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
2.  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
 ต่อสิ่งแวดล้อม
3.  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
4.  แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
5.  แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
 ภูมิอากาศ
6.  แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

1.  สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
      องค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 2. สร้างจิตส�านึก เพิ่มศักยภาพ และ 

   ขีดความสามารถของประชาชน  
      ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
      และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
      ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
      สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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เป้าหมายการให้บริการ

1.  เป็นศนูย์กลางข้อมูลทีด่�าเนินการจดัท�าข้อมลู รวบรวมข้อมลู กระจายข้อมลู แลกเปลีย่นข้อมลู  
 ข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
2.  ใช้ระบบการส่ือสารสาธารณะ เป็นช่องทางในการด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมกับ 
 ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างกว้างขวาง
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืและอาสาสมคัรในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
 พร้อมทั้งบุคลากรหลักและผู้น�าเครือข่ายเพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง Change Agent
4.  พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง
5.  ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและบูรณากาให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์กรม รวมทั้งวิจัย 
 ต่อยอดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และ Thailand 4.0
6.  พัฒนาเครื่องมือ/กลไกในเชิงนวัตกรรมใหม่ด้านการมีส่วนร่วม

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโตบนวิถีชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. องค์ความรู้และนวัตกรรมทีส่ามารถน�าไปใช้แก้ปัญหา 
 สิ่งแวดล้อมของประชาชน
4. ประชาชนมีการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการ 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ประชาชนและภาคีสามารถน�าความรู้ด้านการรุกรับ 
 ปรับตัวต ่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ไปใช้ประโยชน์ได้
6. เมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.  เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคีในการเฝ้าระวัง 
 ไฟป่า ลดหมอกควัน
8.  ชมุชนมกีารคดัแยกจดัการขยะท่ีต้นทางตามหลกัการ 
 3Rs

1.  พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็น
 มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.   ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือ
      ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 และธรณีพิบัติภัย

เป้าหมายการให้บรกิาร
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ผลงานส�าคัญ
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 ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อตอบสนอง 
วิถีชีวิตที่เน้นความสะดวกสบาย ท�าให้หลายประเทศหันมาให้ความส�าคัญกับการลด 
ปริมาณขยะพลาสติกกันอย่างจริงจัง ประเทศไทยใช้มาตรการทางสังคมและการจัด 
กิจกรรมกระตุ ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก เพ่ือน�าไปสู ่การ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค มีการจัดท�า Road Map การจัดการขยะพลาสติก  
พ.ศ. 2561 - 2573 ตั้งเป้าเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2565  
โดยการใช ้วัสดุทดแทนที่ เป ็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งส ่งเสริมให้มีการน�า 
ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2570

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคม ลดรับ  
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกที่ เกินความจ�าเป็น รวมถึงการงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 
มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมรณรงค์ส�าคัญ ๆ  ได้แก่

ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก
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        Everyday Say No to Plastic Bags 

 เ ป ็ น แ ค ม เ ป ญ ที่ ข อ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ จ า ก 
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด  
และร้านสะดวกซือ้ทัว่ประเทศ งดให้บรกิารถงุพลาสติก 
หูหิ้วแก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา  
มีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมท้ังส้ิน 76 บริษัท 
ทั่วประเทศ 

 จากการรณรงค์อย่างเข ้มข ้นและต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว 
ได้ทั้งสิ้น 11,958 ล้านใบ หรือคิดเป็นน�้าหนักประมาณ 
108,220 ตัน

        รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน 

 เป็นกิจกรรมท่ีขอรับบริจาคถุงผ้าจากประชาชน  
เพ่ือน�าไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่งดให้
บริการถุงพลาสติก เพ่ือให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนได้น�า 
ถุงผ้าไปใช้ใส่ยาของตนเองกลับบ้าน กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมรวบรวมถุงผ้าที่ได้รับบริจาค
จ�านวนกว่า 80,000 ใบ น�าไปมอบให้กับโรงพยาบาล
ทั่วประเทศแล้ว จ�านวน 86 แห่ง 

     เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุให้ปริมาณ 
ขยะพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้จากบรกิารรบัส่งอาหาร  
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(Food Delivery) เพิ่มมากขึ้น ถึงร้อยละ 15 
จากเดิมที่มีเพียงวันละ 5,500 ตันต่อวัน  
เพิ่มเป็น 6,300 ตันต่อวัน

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จึง ได ้ออกแคมเปญ “เปลี่ยนพลาสติก
เป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เชิญชวน 
คนไทยส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
เ พ่ือน� ากลับเข ้ าสู ่ กระบวนการรี ไซ เคิล 
โดยจดัตัง้จุดรบัคนืขยะพลาสตกิไว้ตามสถานท่ี 
ต่าง ๆ  กว่า 460 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต  และร้าน
สะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี ้
ยังได้ร่วมมือกับกลุ ่มความร่วมมือภาครัฐ  
ภาคธรุกจิ ภาคประชาสงัคมเพือ่จดัการพลาสตกิ 
และขยะอย่างยั่งยืน PPP (Plastic) และ 
เครือข่ายเพ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
ร่วมด�าเนินโครงการมือวิเศษ X วน และ 
โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน มาเป ็น 
เครือข่ายร่วมกันรณรงค์ 

 พลาสตกิทีร่วบรวมได้ทัง้หมดจะถกูน�าไป 
รีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก ที่สามารถน�ากลับ
มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติก
หูหิ้วชนิดหนาใช้ซ�้าได้ ไม้เทียม จีวร ชุด PPE 
และผลิตภัณฑ์ Upcycle อ่ืน ๆ  ซ่ึงจะน�าไป
มอบให้กับกลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน วัด หรือ 
โรงเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ถุงพลาสติกและ
บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกจากจุดรับบริจาค 
ยังมีมูลค่ากิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งโครงการ
มือวิเศษ X วน จะน�าไปมอบให้กับศูนย์ช่วย
ชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ ์
ในภารกิจช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับ
บาดเจ็บต่อไป

เปลี่ยน
พลาสติกเป็นบุญ 
(เม่ือคณุหมุนเวยีน)
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 จากการจดักจิกรรมรณรงค์ตัง้แต่
วันที่  5  มิถุนายน – กันยายน   2563 
สามารถรวบรวมขยะพลาสติกจาก 
จุดรับคืน (Drop Point) ได ้ทั้งสิ้น 
20,406.07 กิโลกรัม แบ่งเป็น พลาสติก
ยืดได้ จ�านวน 19,797.54 กิโลกรัม  
และพลาสตกิแขง็ จ�านวน  608.53  กโิลกรัม
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 ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ เช่น  
การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ  
และส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจการท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้สนับสนุนให้เครือข่าย 
ภาคประชาชนโดยเฉพาะ “เครือข ่ายอาสาสมัครพิทักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 9 จังหวัดภาคเหนือ” หรือ “เครือข่าย ทสม. ล้านนา”  
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการสื่อสารสร้างการรับรู ้ให้กับชุมชน ได้เข้าใจสาเหตุ 
และตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่า หมอกควัน ลดการเผาในพื้นที่โล่ง ด�าเนินการ 
เฝ้าระวัง รายงานข้อมูลสถานการณ์และแจ้งเหตุเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทราบ น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งเสริมให้ชุมชนมีแผน และกิจกรรมเฝ้าระวัง 
การป้องกันไฟป่า หมอกควัน และลดการเผาในพื้นที่โล่ง รวมถึงสื่อสารเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควันในท้องถิ่นของตนเองร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
ความร่วมมอื และน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสิทธภิาพและย่ังยนื ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีผลการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่

เฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน
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        พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. 

 เสริมศักยภาพในการท�างานให้กับเครือข่าย 
ทสม.  และภาคเีครือข่ายผ่านรูปแบบการประชมุ สมัมนา 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ของภาคีเครือข่ายในการลดปัญหาหมอกควันไฟป่า 
จากแต่ละพื้นที่ ซ่ึงจะช่วยให้เครือข่ายได้ทบทวนการ
ด�าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงน�าแนวทางท่ีได้จากการ
หารือไปพัฒนาการด�าเนินงานร่วมกันในปีต่อ ๆ  ไป เช่น  
การจัดเวทีขับเคลื่อน ทสม. ล้านนา ในพื้นที่ 9 จังหวัด
ภาคเหนือ การพัฒนาบทบาท ทสม. ในการเป็น 
นกัสือ่สารสิง่แวดล้อมชมุชน (เหย่ียวข่าว ทสม.) สนบัสนนุ 
การพฒันาเครอืข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวงัไฟป่า  
ลดหมอกควัน (เวทีสมัชชาเครือข่ายส่ิงแวดล้อมม้ง 

และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ดอยสุเทพ-ปุย) และจัด
กิจกรรมพิธีสาปแช่งคนเผาป่า ประสานภูมิปัญญา
และองค์ความรูใ้นการจัดการไฟป่า ลดหมอกควนัอย่าง
ยั่งยืน (เครือข่ายม้งและปกาเกอะญอ ดอยอินทนนท์)  
เป็นต้น
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สนับสนุนกิจกรรม ทสม. ประชาชน
จิตอาสาเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน  
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3,090 คน

ท�าแนวกันไฟ อ�าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล�าปาง

ท�าแนวกันไฟ อ�าเภอลี้ 
จังหวัดล�าพูน 

เก็บใบไม้ ลดเชือ้เพลงิ ป้องกนัไฟป่า 
หมอกควนั (ถ่านใบไม้อัดแท่ง) 
อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท�าแนวกันไฟ อ�าเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา 

ท�าแนวกันไฟ 
อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 ท�าแนวกันไฟ เครือข่ายม้ง 12 หมู่บ้าน 
 ดอยสุเทพ-ปุย และอ�าเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่

สืบชะตาแม่น�้า และ 
สร้างฝายชะลอน�้า  
อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน 

สร้างฝายชะลอน�้า 
สร้างความชุ่มชื้น
ให้ผืนป่า อ�าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่

ท�าแนวกันไฟ 
อ�าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

เชียงใหม่

พะเยา

น่าน

แพร่
ล�าปาง

ตาก

ล�าพูน

แม่ฮ่องสอน

เชียงราย
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         ถอดบทเรียนและสื่อสารสู่สังคม

 จัดให้มีการถอดบทเรียน เพื่อค้นหานวัตกรรม
ที่เอื้อต่อการจัดการไฟป่า และแนวทางการขยายผล 
การจัดการไฟป่าไป สู่ประเด็นอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ชุมชน พบว่า มีชุมชนต้นแบบ จ�านวน 18 แห่ง ที่มี 
นวตักรรมในการจดัการไฟป่าทีโ่ดดเด่นและเป็นรูปธรรม 
ซึ่งกรณีตัวอย่างทั้งหมดนี้สามารถเป็นแบบอย่าง 
และแนวปฏบิตั ิให้กับชุมชนอื่น ได้เป็นอย่างดี 

         ขยายเครือข่าย ทสม.

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร ่วมกับ 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมกลไกและบทบาท
ของเครอืข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวงัไฟป่า ลดหมอกควนั 
และสนับสนุนให้เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า  
ลดหมอกควัน พ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จ�านวน  
33,422 คน เข้ามาร่วมเป็นเครอืข่าย ทสม. กระจายอยูใ่น  
112 อ�าเภอ 762 ต�าบล 4,771 หมู่บ้าน และส่งเสริม
ให้เครือข่าย ทสม. เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน 
อย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563)

         ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา 
         และชุมชนต้นแบบปลอดการเผา

 ยกระดับชุมชนที่มีศักยภาพในการลดปัญหา 
ไฟป่าหมอกควัน จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
ปลอดการเผาจ�านวน 29 ศูนย์ และชุมชนต้นแบบ 
ปลอดการเผา จ�านวน 9 แห่ง ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการไฟป่าหมอกควันและการจัดการทรัพยากร
เพือ่ลดการเผา และขยายเครอืข่ายไปยงัชมุชนข้างเคยีง 
ปัจจุบันขยายผลไปแล้วกว่า 270 ชุมชน

9 จังหวัดภาคเหนือ
33,422 คน
112 อ�าเภอ 762 ต�าบล 
4,771 หมู่บ้าน

เชียงใหม่

พะเยา

น่าน

แพร่
ล�าปาง

ตาก

ล�าพูน

แม่ฮ่องสอน

เชียงราย
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 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยประสานงานกลางระดับ 
ประเทศ (National Focal Point) รับผิดชอบมาตรา 6 Action for Climate 
Empowerment (ACE) ภายใต้กรอบอนุสัญญา UNFCCC ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
กิจกรรมหลกั ๆ  6 ด้าน ได้แก่ การศกึษา การฝึกอบรม การสร้างจิตส�านึก การเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ได้เริ่มด�าเนินงานภายใต้ภารกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ทั้งงาน 
ในระดับนโยบาย ไปจนถึงงานด้านการศึกษาและสร้างจิตส�านึกให้กับประชาชน

เสริมพลังความร่วมมือ
แก้ปัญหาโลกร้อน

               แผนปฏิบัติการ Action for 
               Climate Empowerment 

 คือ หนึ่งในงานระดับนโยบายที่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ผลักดันให้เกิดขึ้น ภายหลัง
จากการจัดท�ายุทธศาสตร์การด�าเนินงานด้านปฏิบัติ
การเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ หรือ Action for Cl imate  
Empowerment เสร็จสิ้นไปแล้วเม่ือปี พ.ศ. 2561 
ได้ด�าเนินการต่อเนื่องในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร ้างขีดความสามารถการด�าเนินงานด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซ่ึงจะ 
ช ่วยให ้ เกิดการแปลงแผนลงสู ่การปฏิบัติที่ เป ็น 
รูปธรรมและมปีระสทิธภิาพ มวัีตถปุระสงค์ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามบริบทของประเทศไทย 

 ในการท�าแผนปฏิบัติการค�านึงถึง 3 ประเด็น
ส�าคัญ ได้แก่ ประเด็นที่ต้องการเสริมสร้างขีดความ

สามารถ แหล่งขององค์ความรู ้ในประเด็นดังกล่าว 
และกลุ ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
ซึ่งประกอบด้วย  6 กลุ่มหลัก คือ ภาครัฐ (ผู้ก�าหนด
นโยบาย ผู้ปฏิบัติ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
สื่อมวลชน และภาคประชาชน 
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   ACE Youth Camp 

 กิจกรรมท่ีเติมเต็มและต่อยอดศักยภาพผู้น�า 
เยาวชนให้พร้อมรบัมอืและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ หวังให้เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชน 
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมช่วยกัน 
ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

 กจิกรรมจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี  21 – 25 กนัยายน 
2563 มีเยาวชนจากทุกภาคทั่วประเทศเข ้าร ่วม 
จ�านวน 60 คน กิจกรรมภายในค่าย ACE Youth  
Camp 2020 เน้นการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรม และ
กระบวนการกลุ่ม เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ หาแนวทาง
การปรับพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ 
ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงน�าส่ิงที่ได้เรียนรู ้
มาจัดท�า โครงการด ้านการอนุรักษ ์และพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู ่
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 เผยแพร่ผลงานของไทย ในการประชุม  
COP25 ณ ประเทศสเปน

 จดันทิรรศการและกจิกรรมคูข่นาน เพือ่เผยแพร่ 
ผลการด�าเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ของประเทศไทย และท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐบาล 
และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างเครือข่าย 
และแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศ มีผู้สนใจ 
เข้าเยีย่มชมนทิรรศการและร่วมแลกเปล่ียนความคดิเห็น 
ในการประชุมกลุ่มย่อยประมาณ 11,000 คน 

   คู่มือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศส�าหรับชุมชนเมือง

 อย่างที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลเสียต่อภาคการเกษตร การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม ท�าลายความหลากหลายทางชีวภาพ  
และเป ็นสาเหตุของการเกิดโรคอุบัติ ใหม ่  ฯลฯ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับ 
ประชาชนในท้องถิ่น จ�าเป็นต้องมีมาตรการในการ 
ต้ังรับและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
จึงเป ็นที่มาของการจัดท�า “คู ่ มือการปรับตัวต่อ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศส�าหรับชุมชนเมือง” 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และผูน้�าชมุชน ซึง่มหีน้าที ่
โดยตรงในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน 
ของพี่ น ้ อ งประชาชนจากภั ยพิบั ติ ท่ี เ กิ ดขึ้ น ได ้ 
น�าไปใช ้ คู ่มือดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
และวางแผนด ้ านการป รับ ตัว ท่ีสามารถบูรณ
าการเข ้ากับแผนการด�าเนินงานหลักขององค์กร 
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

        ACE Platform

 ฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยน 
ความรู ้ด ้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เป็น Platform ออนไลน์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบูรณาการ 
ข ้อมูล และการด�าเนินงานด ้านการปรับตัวต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ และการลด 
ก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งต่าง ๆ  มาไว้ในที่เดียวกัน 
ท�าหน้าที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ  ของแต่ละ 
พื้นที่ในประเทศไทย ท่ีด�าเนินงานด้านการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลด 
ก ๊าซเรือนกระจก ACE Platform จะท�าให ้เกิด 
การเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สามารถ 
เข้าใช้งานผ่านทางเวบ็ไซต์ https://actionforclimate.
deqp.go.th 
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เมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

 กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมได้ส่งเสรมิให้เกดิ  
“เมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื” โดยใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะน�าไปสู่การพัฒนาเมอืงบนสมดลุของ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม มุง่เป้าไปทีก่ารส่งเสรมิ 
และพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ เมืองอยู่ดี คน
มีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู ้
และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน�าไปใช้ในการวางแผนก�าหนดนโยบาย รวมทั้ง 
ประเมินความส�าเร็จในการบริหารเมือง ยกระดับ 
การพัฒนาให้ “เมืองทุกเมืองเติบโต บนคุณภาพชีวิต 
ที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  พร้อมกันนี้ ได้ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการพัฒนาเมืองอันเป็นเลิศภายใต้กรอบแนวคิด
ดังกล่าว โดยด�าเนินการ “ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน และเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มาต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2548 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 
ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค และ 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ทัว่ประเทศประเมนิผลงานการพัฒนาเมอืงของเทศบาล 
จ�านวน 47 แห่ง โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
(1) รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน (2) รางวัลเทศบาล 
ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท ดังนี้ 
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ต้นแบบเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจ�าปี พ.ศ. 2563

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

 เทศบาลนครยะลาใช้ความโดดเด่นและอตัลกัษณ์ 
เฉพาะตัวของพื้นที่ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน เป็นต้นทุนในการบริหารจัดการเมือง เพือ่ให้ 
คนยะลามีจิตส�านึกรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด 
ด้วยการสร้าง City Branding จัดระเบียบผังเมืองรวม 
ควบคมุการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ตลอดจนใช้การจดัรปูทีด่นิ
เพื่อพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง รวมทั้ง 
ส่งเสริมอาชีพและต่อยอดขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน

 จดัการน�า้เสยีอย่างครบวงจร 

มีระบบบ�าบัดน�้าเสียครอบคลุมพื้นท่ี 
ทั้งหมดของเทศบาล มีการตรวจวัด 
คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าต ่าง ๆ เป ็น 
ประจ�าตลอดจนบังคับใช้กฎหมายและ 
กฎระเบียบในการจัดการน�้าเสียและ
สนบัสนนุการน�าน�า้เสยีทีผ่่านการบ�าบดั
กลับมาใช้ใหม่

เพือ่เป็น “นครแห่งสวน” โดยปลูกต้นไม้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  และเก็บ 
ข้อมูลพันธุ์ไม้อย่างเป็นระบบ รวมถึง 
ปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
ความส�าคญัของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู ้ต้นแบบการ
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง ส่งเสรมิการจัดการขยะ  ณ  แหล่งก�าเนดิ 

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน  
ควบคูก่บัให้ความรูก้บัประชาชน จัดระบบ 
การจดัเกบ็ขยะทีม่ปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ 
รวมถงึมรีะบบก�าจขัยะแบบฝังกลบทีถ่กูหลกั 
สุขาภิบาล ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล 
การจัดการขยะ ท�า ให ้ปริมาณขยะ 
ลดลง 8 ตันต่อวัน และเกิดเครือข่าย 
การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน 

 จัดการขยะครบวงจร
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พัฒนาระบบป้องกันน�้าท่วม และเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการระบายน�้า โดย 
ประสานความร ่วมมือกับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครฐั 
ที่ เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนใน
พื้นที่ แก้ไขปัญหาร่วมกันจนประสบ
ความส�าเร็จ เกดิศนูย์บรหิารจดัการน�า้ 
เมืองชัยภูมิ 

มีระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบเติมอากาศ 
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการร้อยละ 18 
ของพื้นที่ เทศบาล มีการตรวจวัด
คุณภาพน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วอย่าง
สม�่าเสมอ ตลอดจนจัดท�าข้อตกลง 
ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิและเครือข ่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน�้าในล�าน�้า
สายหลัก

จัดการน�้าเสีย

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ 
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้ได้รับการ
ฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทยีม ในระบบ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้ง 
เปิดพืน้ทีใ่ห้ญาตผิูป่้วยน�าพชืผกัอนิทรย์ี 
มาจ�าหน่ายสร้างรายได้ระหว่างรอ 
ผู้ป่วยฟอกไต จัดระบบรับส่งผู้ป่วย 
ทัง้นอกเขตและในเขตพืน้ที ่ ตลอดจน 
ส่งเสริมให้ผู ้ป ่วยบันทึกข้อมูลและ 
ประเมินสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านแอปพลิเคชัน “CKD รักษ์โลก” 

จัดตั้งศูนย์ฟอกเลือด 
ด้วยเครื่องไตเทียม วิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อ
วางแผนดูแลสุขภาพของประชาชน

ส�ารวจพื้นที่  จัดท�าข ้อมูลและแผน 
ด�าเนินกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ในพื้นท่ีสาธารณะ รวมทั้งรับบริจาค 
ไม้ท้องถิน่เพือ่ใช้ในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
มีการเก็บข้อมูลต้นไม้ทุกต้นในเขต 
เทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 109.1 ไร ่
ปัจจบุนัมพ้ืีนทีส่เีขยีวสาธารณะ 19.06 
ตารางเมตรต่อคน 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนคัดแยกขยะ 
ต ้นทางและน�ากลับมาใช ้ประโยชน์ 
ด้วยแนวคิด “ไร้ถัง” จัดการกลางทาง 
โดยก�าหนดวัน เวลา เก็บขนขยะแต่ละ
ประเภทแต่ละชุมชน รวมถึงก�าจัด 
ปลายทางของขยะที่ถูกหลักวิชาการ 

จัดการขยะมูลฝอย

จัดการน�้าท่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
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เทศบาลต�าบลปริก จังหวัดสงขลา

 พัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ “มหาวิชชาลัยปริก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
กล่าวคือ 

 

จัดท�าแผนสุขภาพต�าบลร ่วมกับ 
ประชาชนพัฒนาต่อยอดด้วยระบบ 
อาสาเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและ 
ผูพ้กิารในพืน้ที ่จัดต้ังตลาดนดัต้นแบบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ Green 
and Clean Market พร ้อมทั้ง 
พัฒนาหลักสูตรท ้องถิ่นพลเมือง 
สงขลารวมทั้งใช ้แหล่งเรียนรู ้ของ 
ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ตลอดจน 
จ้างงานคนพกิารในหน่วยงานเครอืข่าย 
ของเทศบาลต�าบลปริก

ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางและ 
น�ากลบัมาใช้ประโยชน์ รวมทัง้เฝ้าระวัง
คณุภาพน�า้เบือ้งต้นโดยแกนน�าชมุชน 
แล้วรายงานผ่านช่องทางสื่อสาร 
ต่าง ๆ  จัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม 
การปลูกพืชผักสวนครัวตามไหล่ถนน 
และข้างทาง การรับรองส�านักงาน
สีเขียวระดับดี ใช้พลังงานทางเลือก 
พัฒนาสู ่ ก าร จัด ต้ั งศูนย ์ เ รี ยนรู ้ 
บรูณาการพลงังานทางเลอืกในสถานที ่
ต่าง ๆ  ระบบผลิตน�้าประปา พลังงาน 
แสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยลดการใช้กระแส 
ไฟฟ ้า รวมทั้งสร ้างผลก�าไรและ 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่ใช้ 
งบประมาณของเทศบาล

ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ร่วมกับ 
แผนที่ท�ามือจากภาคประชาชนและ
ฐานข้อมูลต�าบลเพื่อก�าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงจัดตั้งระบบ 
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติในระดับ
พื้นที่และระดับภาค 

ด้านเมอืงอยูดี่ ด้านคนมีสุข  ด้านการจัดการสิง่แวดล้อม
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ต้นแบบเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ�าปี พ.ศ. 2563

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

 วางผงัเมอืง บรหิารจดัการการใช้ประโยชน์ทีด่นิ  
และปรับภูมิทัศน์เมือง โดยพัฒนาเมืองตามข้อก�าหนด 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ก�าหนดเขตพื้นท่ีและกิจกรรม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะแห่งขึ้นในย่านเมืองเก่า 
ตลอดจนปรบัภมูทิศัน์ในย่านเมอืงเก่าด้วยการปรบัปรงุ
ระบบจ่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน 

 อนุรกัษ์พืน้ท่ีสีเขยีวและพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ
ต่าง ๆ  เช่น สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน อนุรักษ์
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง และ
สร้างจิตส�านึกให้เยาวชนและประชาชนตระหนัก 
ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันเทศบาล
นครสงขลามีพื้นท่ีสีเขียวรวม 803 ไร่ หรือคิดเป็น 
พื้นที่สีเขียว 21.14 ตารางเมตรต่อคน

 จัดการขยะมูลฝอย ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน
เพื่อคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี และน�าขยะ
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดตั้งชุมชนต้นแบบและ 
แหล่งเรยีนรูใ้นการจดัการขยะมลูฝอย รวมทัง้จัดเกบ็ขยะ 
อย่างเป็นระบบและแยกจัดเก็บขยะติดเชื้อและขยะ
อันตราย โดยก�าหนดเส้นทางและวนัเวลาในการจัดเกบ็
ซึง่น�าไปก�าจัด ณ สถานทีฝั่งกลบแบบถกูหลกัสขุาภบิาล 

 บ�าบัดน�้าเสีย เทศบาลนครสงขลามีระบบ
บ�าบัดน�้าเสียรวมแบบบ่อเติมอากาศ ปัจจุบันสามารถ 
รวบรวมน�้าเสียเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้า
ได้ร้อยละ 80 ของพื้นที่ 

 มลพิษทางอากาศ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ โดยการพัฒนาแนวทางการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเมือง 
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เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

 วางผังเมืองและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จัดท�าผังเมืองของเทศบาลเมืองแสนสุข รวมท้ัง
ผงัแม่บทการพฒันาพืน้ทีช่ายหาดบางแสนโดยให้ความ
ส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ภูมินิเวศและ 
ภูมิสังคมของพื้นที่ จัดระบบควบคุมและก�ากับให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ตลอดจน 
จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดบางแสน 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

 การจดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภยั จดัท�าแผน
ปฏิบัติการขจัดคราบน�้ามันจ�าเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น  
ซึง่สอดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารรบัเหตฉุกุเฉนิ ป้องกนั
และขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน รวมทั้งมีการ 
ฝึกซ้อมแผนเป็นประจ�า นอกจากนี้ ยังร่วมกับองค์กร 
ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องก�าหนดแนวทางรบัมอืกบัปรากฏการณ์ 
น�้าทะเลเปลี่ยนสี

 การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ จัดท�าฐานข้อมูลประมงพื้นบ้านด้วยการ
ส�ารวจเชิงพื้นที่และใช้ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร ์
ด้วยเทคโนโลยหีุน่ยนต์อากาศยานขนาดเลก็ เพิม่ผลผลิต 
สัตว์น�้าโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น  
วางปะการงัเทยีม ตลอดจนศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 
และก�าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

 การจัดการขยะชุมชน จัดการขยะอย่างเป็น
ระบบต้ังแต่การคัดแยกขยะต้นทางจนถึงการก�าจัด 
ณ สถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ด้วยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนและน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน ์
ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น ธนาคารขยะ โรงเรยีนปลอดขยะ  
และหลังคาเขียวจากกล่องเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น

 บ�าบัดน�้าเสียชุมชน มีโรงปรับปรุงคุณภาพน�้า
รองรับน�้าเสียได้วันละ 23,000 ลูกบาศก์เมตร และ
ตรวจวดัคณุภาพน�า้เสยีทีผ่่านการบ�าบดัอย่างสม�า่เสมอ  
รวมทั้งจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ�าบัดน�้าเสียในอัตรา
ต่าง ๆ  ตามประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 มลพษิทางอากาศ ควบคมุก�ากบัการเผาในทีโ่ล่ง  
จัดบริเวณพื้นที่จอดรถส�าหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 

34

Annual Report 
2 0 2 0



เทศบาลต�าบลทับมา จังหวัดระยอง

 วางผังเมืองและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ก�าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน บังคับใช้
ผังเมือง และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภค ตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมท้ัง
รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ตลอดจนการจัดรูป 
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 การจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย จัดท�า
ข้อมูลพ้ืนฐาน ประเมินความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ
และสาธารณภัย รวมทั้งจัดท�าแผนรับมือภัยพิบัติและ
สาธารณภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะภัยจากสารเคมีรั่วไหล

 การจัดการขยะมูลฝอย ด ้วยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน “ROSES แบบครบวงจร” 
เน้นการลดและคัดแยกขยะครัวเรือน น�าของเสีย 
กลบัไปใช้ประโยชน์ และพัฒนานวตักรรมและผลติภณัฑ์
จากขยะ 

 ประกอบด้วย 1) R = Reduce, Reuse, 
Recycle หรือ ลดการใช้ ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้ใหม่  
2) O = Organic คือ การแยกและลดปริมาณ 
ขยะอินทรีย์ 3) S = Selling คือ การน�าขยะท่ียัง 
ใช้ประโยชน์ได้ไปขาย 4) E = Eject คือ การก�าจัด 
ขยะทั่วไป ขยะพิษ ขยะติดเชื้อ 5) S = Smiling 
bin ถังขยะยิ้ม หรือ การลดถังขยะ (ปลอดถังขยะ) 
โดยมศีนูย์เรียนรู้การจัดการขยะ ROSES แบบครบวงจร  
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการขยะต้นทาง 
ให้กับบุคคลที่สนใจรวมถึงการสร้างเครือข่ายขยะยิ้ม 
ในชุมชนอีก 22 เครือข่าย ผ่านกิจกรรมธนาคารขยะยิ้ม 
จัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และสร้างกลุ่ม 
แม่บ้านเกษตรกร เพื่อน�าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 
ด้านการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
ตลอดจนรณรงค์ลดใช้โฟมในส�านักงานและตลาด 

 การจดัการน�า้เสยีชมุชน บรูณาการความร่วมมอื 
กบัหลายภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องทัง้หน่วยงานราชการ และ
ภาคประชาสังคม ในการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน�้า  
ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน�้าอัตโนมัติ ซึ่งรายงาน
ข้อมูลด้วยเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีร่วมกับภาค
ประชาชนกลุ่มอนุรักษ์แม่น�้า 

 การจัดการคุณภาพอากาศ ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพ 
อากาศและเสยีงแบบอัตโนมตั ิส�าหรบัตดิตามตรวจสอบ 
คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและมีระบบรายงาน 
รับ-ส่งข้อมูลไร้สาย 

 การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ เพิ่ม และ 
ใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม ้
ในทีส่าธารณะ การพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวเป็นแหล่งเรยีนรู้
ด้านธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลต�าบล
ทับมา มีค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียว 15.14 ตารางเมตรต่อคน
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน จะถูกพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  ท่ีสนใจ รวมท้ังได้รับการต่อยอดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน 
เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ที่ผ่านมามีท้องถิ่นที่ได้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน 14 เมือง 
ได้แก่ 

เทศบาล
นคร

เชียงราย เทศบาล
นคร

อุดรธานี

เทศบาล
เมือง
พิจิตร

เทศบาล
นคร
ภูเก็ต

เทศบาล
เมือง

พนัสนิคม
เทศบาล

เมือง
กระบี่

เทศบาล
เมือง
ตาคลี

เทศบาล
ต�าบล
เกาะคา

เทศบาล
ต�าบล

หนองเต็ง

เทศบาล
ต�าบล

เรณูนคร

เทศบาล
ต�าบล

เชียงเคี่ยน

เทศบาล
ต�าบล

เวียงเทิง

เทศบาล
ต�าบล

บ้านสาง

เทศบาล
ต�าบล
ฉมัน

ต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

อาเซียน

6 พื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ

 14 เมือง

  1) เทศบาลนครล�าปาง 
 2) เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 3) เทศบาลเมืองล�าพูน 
 4) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 5) เทศบาลต�าบลป่าสัก 
 6) เทศบาลต�าบลก�าแพง
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           อุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย
          จากลมหายใจของคน 

 ร้อยละ 90-95 ของคนไทยเสยีชวีติด้วยโรคมะเรง็  
ล้วนมสีาเหตุมาจากการสัมผสัสารมลพษิในสิง่แวดล้อม  
และปัญหาใหญ่อย่างหน่ึงท่ีท�าให้มะเร็งยังคงเป็นสาเหต ุ
ของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยน้ันก็คือ ผู้ป่วย
ส่วนมากจะมาพบแพทย์เมือ่ระยะโรคลกุลามไปมากแล้ว  
ซึ่งท�าให้การรักษาท�าได้ยากล�าบาก อีกทั้งการคัดกรอง 
ผู ้ป ่วยมะเร็งหลายชนิดยังมีข ้อจ�ากัด ด้วยเหตุนี้  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม และคณะแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมกัน
พัฒนา “อุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

จากลมหายใจของคน” เพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วยมะเร็ง 
และน�าไปใช้ประเมินความเส่ียงของผู้สัมผัสสารมลพิษ 
ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจ 
และดแูลสขุภาพของประชาชน และหากสามารถคดักรอง 
และวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยเพิ่มโอกาส 
ในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตได้มาก

 การท�างานของอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากลมหายใจอาศัยหลักการพื้นฐานที่ว่า  
ผูป่้วยมะเรง็แต่ละประเภทจะปล่อยสารอินทรย์ีระเหยง่าย  
(VOCs) ทีม่คีวามจ�าเพาะแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัสขุภาพ
ร่างกายของแต่ละคน ลักษณะทางชีววิทยาของเซลล์ 
กระบวนการเผาผลาญพลังงานภายในร่างกาย และ
การท�างานของเซลล์ 

 กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมน�าร่องพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ  ด้าน 
เช่น นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิต และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมในการให้บริการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงท่ีผ่านมาได้มุ ่งพัฒนา
นวัตกรรมไปท่ีประเด็นส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข 
เพราะนับวันมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อ 
สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก หากม ี
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วง
หน้าได้ ย่อมส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวัง 
สิง่แวดล้อมไปพร้อม ๆ  กัน 

นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์มีความแม่นย�าสูง 
ถึงร้อยละ 70 ท�าให้ได้รับรางวัล “สิ่งประดิษฐ์ IoT  
และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” การประยุกต ์
ใช้งาน ICT ออกแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย หรือด้านสุขภาพ ในโครงการพัฒนา 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ�าปี 
พ.ศ. 2563 

 ปัจจุบันมีการน�าไปใช้คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น 
ในคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย
จฬุาภรณ์ และน�าไปต่อยอดพฒันางานวจิยัในโครงการ  
นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดความแตกต ่างของ 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจระหว่างผู้ป่วย 
มะเรง็ปอดและคนไม่เป็นโรคมะเรง็ด้วยปัญญาประดษิฐ์

ชุดเป่าลมหายใจ

เซ็นเซอร์
ตรวจจับสาร VOCs

ส่วนรวบรวม
ข้อมูล

โปรแกรม
ประมวลผล

แสดงผลออกมา
ทางคอมพิวเตอร์

 การท�างานของ
อุปกรณ์ตรวจวัด

สารอินทรีย์ระเหยง่าย
จากลมหายใจ

     เจลแอลกอฮอล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 สถานการณ์การแพร ่ระบาดอย ่างรุนแรง 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�าให ้
ความต้องการใช้เจลแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้น หลายๆ 
หน่วยงานจึงหันมาผลิตเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้เอง 

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้พัฒนา 
สูตรเจลแอลกอฮอล์ (Green Gel) ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สารเคมีเท่าที่จ�าเป็น ไม่แต่ง 
กล่ินและสี แต่ในขณะเดียวกันยังคงประสิทธิภาพ 
ในการฆ่าเชือ้โรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 
เจลแอลกอฮอล์ที่พัฒนาขึ้นมีด้วยกัน 2 สูตร คือ
สูตร Green Gel และ Green Gel รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทัง้นีส้ามารถดรูายละเอยีดได้ทางเวบ็ไซต์ของกรมส่งเสรมิ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (www.deqp.go.th)
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         พัฒนาหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 
         และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ส่งผลให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย ์
ขาดแคลนและมีราคาแพง หน้ากากอนามัยแบบผ้า 
จึงกลายเป็นทางเลือกส�าหรับประชาชนในการป้องกัน
การตดิเชือ้ และฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กรมส่งเสรมิ 
คุณภาพสิ่ งแวดล ้อมจึ งร ่ วมกับกองวิทยาการ  
กรมพลาธิ ก ารทหารอากาศ  วิ จั ยและ พัฒนา 
หน้ากากอนามยัแบบผ้า ท่ีมปีระสิทธิภาพในการป้องกนั 
การติดเชื้ อ  และฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
เ พ่ือใช ้ภายในหน่วยงาน และให ้ประชาชนน�าไป

เป็นต้นแบบส�าหรับผลิตใช ้เอง หน้ากากอนามัย
แบบผ้าทั้ง 6 แบบ ที่คิดค้นขึ้น ท�าจากผ้าไฟเบอร์
และผ้าไมโครไฟเบอร์ โดยเฉพาะผ้าไมโครไฟเบอร์ 
มีน�้าหนักเบา การถ่ายเทอากาศได้ดี ท�าให้เมื่อสวมใส่ 
จะหายใจได ้อย ่างสะดวก กันน�้ าและน�้ ามันได ้ดี  
ทั้งยังสามารถซักได้ถึง 100 ครั้ง ส่วนหน้ากาก N 95 
ที่ท�าขึ้นมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด  
0.1 ไมครอน ได้ถงึร้อยละ 96.11 หน้ากากอนามยัทุกรุ่น 
ผ่านมาตรฐานและข้อแนะน�าตามโครงการตรวจสอบ
รับรองผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด-19  
ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ทีผ่่านมาได้มกีารแจกจ่าย 
หน้ากากอนามัยที่คิดค้นขึ้นให้กับบุคลากร น�าไปใช้
ป้องกันโควิด-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
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 หลายป ีที่ผ ่ านมากรมส ่ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมได ้พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และให้บริการบทเรียนในรูปแบบ 
ของหลักสูตรด ้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม จ�านวน 
17 หลักสูตร ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งจัดผู ้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาคอยให้ค�าปรึกษา 
และแนะน�าแบบเรียนผ ่านระบบออนไลน์ด ้วย และเพื่อให ้ระบบการเรียนรู  ้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการอยู ่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อการใช้งาน 
ของผู้เรียน และสามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้หลากหลาย จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

เสริมศักยภาพด้วย
ระบบ e-Learning

  โดยการน�าระบบบริหารเว็บไซต์ที่  เรียกว่า 
ระบบ LRS มาตรฐาน xAPI หรือ Tin Can API มาใช้  
เพ่ือให้ผู ้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการใช้งาน 
ของผู้เรียน เช่น ปรับปรุงให้การน�าเข้าข้อมูลจ�าพวก 
เอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง สื่อมัลติมีเดีย 
และวีดิทัศน์ ท�าได้รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook YouTube 
เป็นต้น เพ่ิมการแสดงผลได้หลาย Platforms และ 
หลากหลายอุปกรณ์ พฒันาเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวม 
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลผู้เรียน รวมถึงถ่ายโอน
ข้อมลูผูใ้ช้งานและสือ่การเรยีนรูใ้นระบบเดมิเข้าสูร่ะบบ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่

xAPI

LRS
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 ระบบใหม่เปิดให้บริการ 17 หลักสูตร ซึ่งในป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มปีระชาชนทีผ่่านการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ  รวมแล้วกว่า 11,510 คน จากที ่
ตั้งเป้าหมายไว้แค่ 200 คน โดยมีความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการการเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ภาพรวม ร้อยละ 86.1 และมีความรู ้ความเข้าใจ 
ร้อยละ 84.9 สามารถสมัครเรียนได้ท่ี https:// 
e-learning.deqp.go.th

 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 
ส�าหรับพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมูบ้่าน (ทสม.) อกี 3 หลกัสตูร ประกอบด้วย หลกัสตูร
มาตรฐาน ทสม. หลกัสตูรนกัสือ่สารสิง่แวดล้อมชมุชน  
(เหยี่ยวข่าว ทสม.) และหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
ด้านการจัดการสิง่แวดล้อม ม ีทสม. ทีผ่่านการฝึกอบรม 
ทั้งสิ้น 491 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
การเรียนรู ้ผ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมคิดเป็น 
ร ้อยละ 52.8 และมีความรู ้ความเข ้าใจเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 92.6 ซึ่ง ทสม. ที่สนใจสามารถสมัคร 
เข้าเรียนระบบ e-Learning ของเครือข่าย ทสม.  
ผ่านทาง www.tsme-learning.deqp.go.th
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ผลการปฏิบัติ
ราชการ
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1.  แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
    แผนงานงบประมาณ ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม 
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์จัด
สร

รง
บป

ระ
มา

ณ

รายการค่าด�าเนินการ
ภาครัฐ

5. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโต
 บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
 สิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
 การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ค่าใช้จ่าย
 บุคลากรภาครัฐ

5.4 การด�าเนินภารกิจพื้นฐาน
  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
  ด้านการสร้างการเติบโต
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม

2.4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ      

เป้าหมาย
พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี

2.8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรม

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
รวมทั้งมีความสามารถเพิ่มขึ้น
ในการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ

   5.1  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   เป้าหมาย
   •  การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน
   •  ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

5.1 การสร้างการเติบโต
  อย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต
  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เป
้าห

มา
ย

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
กร

ะท
รว

ง 3. พัฒนาเมือง
 ให้มีการจัดการคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมและ
 การเตบิโตอย่างเป็นมติร
 กับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 และการเติบโตอย่างเป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโต
 อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโต
 อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 3. พฒันาเมอืงให้มกีารจัดการ
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  และการเติบโตอย่างเป็น 
  มิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมสังคม
 ให้มีความพร้อมรับมือ
 ต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ 
 และธรณีพิบัติภัย

3. พฒันาเมอืงให้มกีารจดัการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 และการเติบโตอย่าง
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมสังคม
 ให้มีความพร้อมรับมือ
 ต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ 
 และธรณีพิบัติภัย

3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 และการเติบโตอย่างเป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม

แผ
นง

าน

5.10  บุคลากรภาครัฐ 5.9 พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
  ต่อสิ่งแวดล้อม

2.13  ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
      และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

2.10  ยุทธศาสตร์การวิจัย
   และพัฒนานวัตกรรม

 5.5  ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 5.4 บูรณาการจัดการ
  มลพิษและสิ่งแวดล้อม

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่โดยรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่สามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม

 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีการคัดแยก
จัดการขยะที่ต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs

ตัว
ชี้ว

ัด

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 50)

ร้อยละของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 60)

ร้อยละขององค์ความรู้
ที่กลุ่มเป้าหมายน�าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 70)

 ร้อยละของเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด (ร้อยละ 100) ปริมาณขยะที่มีการน�ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ (45,000 ตัน)
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1.  แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
    แผนงานงบประมาณ ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม 
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์จัด
สร

รง
บป

ระ
มา

ณ

รายการค่าด�าเนินการ
ภาครัฐ

5. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโต
 บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
 สิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
 การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ค่าใช้จ่าย
 บุคลากรภาครัฐ

5.4 การด�าเนินภารกิจพื้นฐาน
  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
  ด้านการสร้างการเติบโต
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม

2.4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ      

เป้าหมาย
พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี

2.8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรม

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
รวมทั้งมีความสามารถเพิ่มขึ้น
ในการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ

   5.1  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   เป้าหมาย
   •  การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน
   •  ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

5.1 การสร้างการเติบโต
  อย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต
  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เป
้าห

มา
ย

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
กร

ะท
รว

ง 3. พัฒนาเมือง
 ให้มีการจัดการคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมและ
 การเตบิโตอย่างเป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 และการเติบโตอย่างเป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโต
 อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโต
 อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 3. พฒันาเมอืงให้มกีารจัดการ
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  และการเติบโตอย่างเป็น 
  มิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมสังคม
 ให้มีความพร้อมรับมือ
 ต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ 
 และธรณีพิบัติภัย

3. พฒันาเมืองให้มีการจดัการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 และการเติบโตอย่าง
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมสังคม
 ให้มีความพร้อมรับมือ
 ต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ 
 และธรณีพิบัติภัย

3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการ
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 และการเติบโตอย่างเป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม

แผ
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5.10  บุคลากรภาครัฐ 5.9 พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
  ต่อสิ่งแวดล้อม

2.13  ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
      และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

2.10  ยุทธศาสตร์การวิจัย
   และพัฒนานวัตกรรม

 5.5  ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 5.4 บูรณาการจัดการ
  มลพิษและสิ่งแวดล้อม

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่โดยรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่สามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม

 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีการคัดแยก
จัดการขยะที่ต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs

ตัว
ชี้ว

ัด

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 50)

ร้อยละของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 60)

ร้อยละขององค์ความรู้
ที่กลุ่มเป้าหมายน�าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 70)

 ร้อยละของเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด (ร้อยละ 100) ปริมาณขยะที่มีการน�ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ (45,000 ตัน)
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
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าน กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโต
บนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่สามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของประชาชน

  ประชาชนมีการเลือกซื้อ
 เลือกใช้สินค้าและบริการ
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประชาชนและภาคีสามารถ
น�าความรู้ด้านการรุกรับ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ไปใช้ประโยชน์ได้

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
มีการเติบโตบนวิถีชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
และภาคีในการเฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน

ชุมชนมีการคัดแยกจัดการขยะ
ที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs

ตัว
ชี้ว

ัด

เชิงปริมาณ
1. จ�านวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
 ในการด�าเนินกิจกรรม
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 (38,540/70 คน/เครือข่าย)
2. จ�านวนประชาชนรับรู้ข้อมูล
 ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
 (4,800,000 คน) 

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 มีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 (ร้อยละ 50)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
 เชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็น
 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (6 เมือง)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (ร้อยละ 40)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนองค์ความรู้ นวัตกรรม
 ที่น�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
 สิ่งแวดล้อม (10 เรื่อง)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละขององค์ความรู้
 ที่กลุ่มเป้าหมายน�าผลงานวิจัย
 ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
 สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 70)

  เชิงปริมาณ
  1.  จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
    ได้รับการขึ้นทะเบียน
   รบัรองการผลติและบรกิาร
    ตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน
    การผลิตและบริการ
   ทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
      (300 แห่ง)
  2.  จ�านวนประชาชนเลือกซื้อ
    เลือกใช้สินค้าและบริการ
     ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (59,800 คน)

  เชิงคุณภาพ
  • ร้อยละของกลุม่เป้าหมาย
    มกีารปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
     ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
    (ร้อยละ 10)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
 มส่ีวนร่วมในการด�าเนินงาน
 ด้านเปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศ (300 คน)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 ที่มีการด�าเนินกิจกรรม
 ด้านการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ 
 (ร้อยละ 80)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนเมืองสิ่งแวดล้อม
 ยั่งยืน (76 เมือง)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของเมืองมีคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (ร้อยละ 35)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนเครือข่าย/ภาคี 
 เป็นพื้นที่เรียนรู้
 ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น 
 (45 หมู่บ้าน)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละการมีส่วนร่วม
 ของเครือข่ายในการ
 เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า 
 หมอกควัน ร่วมกับภาค
 (ร้อยละ 85)

เชิงปริมาณ
• ปริมาณขยะที่มีการน�ากลับมา
 ใช้ประโยชน์ใหม่ 
 (45,000 ตัน)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของประชาชน
 มีการจัดการขยะที่ต้นทาง
 ตามหลกัการ 3Rs อย่างถกูต้อง 
 (ร้อยละ 50)
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าร รายการ : บุคลากรภาครัฐ

(169.1959 ลบ.)
ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(303.6201 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิเมอืงอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
(6.5000 ลบ.)

โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนา 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(30.5387 ลบ.)

 โครงการที่ 1 : โครงการ
 ส่งเสริมการผลิตและ
 การบริโภคที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม 
  (29.0000 ลบ.)

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และเสริมศักยภาพ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(15.9400 ลบ.)

โครงการที่ 3 : โครงการ 
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(44.6300 ลบ.)

โครงการที่ 4 : โครงการสร้าง
จิตส�านึกและการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง
และลดหมอกควัน 
(14.6221 ลบ.)

โครงการที่ : โครงการสร้าง
วินัยและการมีส่วนร่วมของ
คนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(52.1860 ลบ.)
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าน กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโต
บนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่สามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของประชาชน

  ประชาชนมีการเลือกซื้อ
 เลือกใช้สินค้าและบริการ
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประชาชนและภาคีสามารถ
น�าความรู้ด้านการรุกรับ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ไปใช้ประโยชน์ได้

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
มีการเติบโตบนวิถีชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
และภาคีในการเฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน

ชุมชนมีการคัดแยกจัดการขยะ
ที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs

ตัว
ชี้ว

ัด

เชิงปริมาณ
1. จ�านวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
 ในการด�าเนินกิจกรรม
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 (38,540/70 คน/เครือข่าย)
2. จ�านวนประชาชนรับรู้ข้อมูล
 ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
 (4,800,000 คน) 

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 มีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 (ร้อยละ 50)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
 เชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็น
 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (6 เมือง)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (ร้อยละ 40)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนองค์ความรู้ นวัตกรรม
 ที่น�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
 สิ่งแวดล้อม (10 เรื่อง)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละขององค์ความรู้
 ที่กลุ่มเป้าหมายน�าผลงานวิจัย
 ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
 สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 70)

  เชิงปริมาณ
  1.  จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
    ได้รับการขึ้นทะเบียน
   รบัรองการผลติและบรกิาร
    ตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน
    การผลิตและบริการ
   ทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
      (300 แห่ง)
  2.  จ�านวนประชาชนเลือกซื้อ
    เลือกใช้สินค้าและบริการ
     ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (59,800 คน)

  เชิงคุณภาพ
  • ร้อยละของกลุม่เป้าหมาย
    มกีารปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
     ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
    (ร้อยละ 10)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
 มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน
 ด้านเปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศ (300 คน)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 ที่มีการด�าเนินกิจกรรม
 ด้านการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ 
 (ร้อยละ 80)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนเมืองสิ่งแวดล้อม
 ยั่งยืน (76 เมือง)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของเมืองมีคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (ร้อยละ 35)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนเครือข่าย/ภาคี 
 เป็นพื้นที่เรียนรู้
 ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น 
 (45 หมู่บ้าน)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละการมีส่วนร่วม
 ของเครือข่ายในการ
 เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า 
 หมอกควัน ร่วมกับภาค
 (ร้อยละ 85)

เชิงปริมาณ
• ปริมาณขยะที่มีการน�ากลับมา
 ใช้ประโยชน์ใหม่ 
 (45,000 ตัน)

เชิงคุณภาพ
• ร้อยละของประชาชน
 มีการจัดการขยะที่ต้นทาง
 ตามหลักการ 3Rs อย่างถกูต้อง 
 (ร้อยละ 50)
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ยก
าร รายการ : บุคลากรภาครัฐ

(169.1959 ลบ.)
ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(303.6201 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสรมิเมอืงอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
(6.5000 ลบ.)

โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนา 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(30.5387 ลบ.)

 โครงการที่ 1 : โครงการ
 ส่งเสริมการผลิตและ
 การบริโภคที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม 
  (29.0000 ลบ.)

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และเสริมศักยภาพ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(15.9400 ลบ.)

โครงการที่ 3 : โครงการ 
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(44.6300 ลบ.)

โครงการที่ 4 : โครงการสร้าง
จิตส�านึกและการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง
และลดหมอกควัน 
(14.6221 ลบ.)

โครงการที่ : โครงการสร้าง
วินัยและการมีส่วนร่วมของ
คนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(52.1860 ลบ.)
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กิจ
กร

รม

กิจกรรม : การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(169.1959 ลบ.)

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือ
ของเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(75.4104 ลบ.)

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(58.5679 ลบ.)

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล 
ระบบสารสนเทศและการให้บริการ 
(22.4253 ลบ.)

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
(13.2521 ลบ.)

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
(92.5874 ลบ.)

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร
(41.3770 ลบ.)

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(6.5000 ลบ.)

กิจกรรม :  วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
(30.5387 ลบ.)

 กิจกรรมที่ : ส่งเสริม
 การมีส่วนร่วม ด้านการผลิต 
 การบริการ และการบริโภค
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (29.0000 ลบ.)

กิจกรรม :  การเสริม
พลังความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และความตกลงปารีส 
(15.9400 ลบ.)

กิจกรรม :  ส่งเสริม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
(44.6300 ลบ.)

กจิกรรม  :  สร้างความเข้มแขง็
ของเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน 
(14.6221 ลบ.)

กิจกรรมที่ 1 : เสริมศักยภาพ
องค์ความรู้การจัดการ
ขยะที่ต้นทาง 
(8.6000 ลบ.)

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนา
กลไกเครื่องมือในการลดและ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 
(9.5860 ลบ.)

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจัดการ
ขยะที่ต้นทางโดยประชาชน 
(34.0000 ลบ.)
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กิจกรรม : การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(169.1959 ลบ.)

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือ
ของเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(75.4104 ลบ.)

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(58.5679 ลบ.)

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล 
ระบบสารสนเทศและการให้บริการ 
(22.4253 ลบ.)

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
(13.2521 ลบ.)

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
(92.5874 ลบ.)

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร
(41.3770 ลบ.)

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(6.5000 ลบ.)

กิจกรรม :  วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
(30.5387 ลบ.)

 กิจกรรมที่ : ส่งเสริม
 การมีส่วนร่วม ด้านการผลิต 
 การบริการ และการบริโภค
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (29.0000 ลบ.)

กิจกรรม :  การเสริม
พลังความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และความตกลงปารีส 
(15.9400 ลบ.)

กิจกรรม :  ส่งเสริม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
(44.6300 ลบ.)

กิจกรรม  :  สร้างความเข้มแขง็
ของเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน 
(14.6221 ลบ.)

กิจกรรมที่ 1 : เสริมศักยภาพ
องค์ความรู้การจัดการ
ขยะที่ต้นทาง 
(8.6000 ลบ.)

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนา
กลไกเครื่องมือในการลดและ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 
(9.5860 ลบ.)

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจัดการ
ขยะที่ต้นทางโดยประชาชน 
(34.0000 ลบ.)
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2.  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
เพื่อพัฒนาระบบการด�าเนินงานของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 84.24 คะแนน จัดอยู ่ในกลุ ่มท่ีมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูง ซ่ึงมี 
รายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพ
  ในการปฏิบัติราชการ

1.   ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
     ของหน่วยงานภาครัฐ  

ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 53.9

63.54 คะแนน

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ 
ทั้งประเทศจ�านวน 226 แห่ง ด�าเนินการ 
ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให ้การจัดการ 
ขยะมลูฝอยมปีระสทิธภิาพและง่ายต่อการน�าไป 
ใช้ประโยชน์ แบ่งเป็นประเภท และปริมาณขยะ 
ที่จะต้องด�าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

ขยะมูลฝอย 
ร้อยละ 10

ลดลง

ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ร้อยละ 30

แก้วน�้าพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ร้อยละ 30

โฟมบรรจุ
อาหาร

ร้อยละ 100

หน่วยงานภาครัฐ
ที่ผ่านเกณฑ ์

123 หน่วยงาน
ของส่วนราชการ 
ทั้งหมดที่เข้าร่วม

ร้อยละ 53.9
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2.  ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  

ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 84.52

98.03 คะแนน

 รณรงค์สร้างจิตส�านึกให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่
ต้นทาง ตามโครงการสร้างวินัยและการมี
ส่วนร่วมของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เช่น การส่งเสริม 
ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ การรณรงค์ 
ลดใช ้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม จัดท�าสื่อ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย คู ่มือ
ชุ ม ช น ป ล อ ด ข ย ะ  โ ร ง เ รี ย น ป ล อ ด ข ย ะ  
ผลิตสารคดีการสร้างวินัยการจัดการขยะ 
ที่ยั่งยืน และจัดท�านิทรรศการการจัดการ 
ขยะที่ต้นทาง เป็นต้น

3.  ร้อยละกลุม่เป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมด้านทรพัยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคี 

ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 100

100 คะแนน

 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ 
ขยะที่ต ้นทาง การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุง
พลาสติก ลดการใช้โฟม การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
และการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรน�้า เป็นต้น 

เครือข่ายจากทั่วประเทศ
มาเข้าร่วม 

27,893 คน
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม

ร้อยละ 100
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4.  จ�านวนเมอืงในพืน้ทีเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศทีย่กระดบัตนเองสูเ่มืองสิง่แวดล้อมย่ังยนื

ผลการด�าเนินงาน 8 เมือง

75 คะแนน

 สร้างความรู ้ความเข้าใจและพัฒนา 
แนวคดิการจดัการสิง่แวดล้อมเมือง ตามเกณฑ์ 
ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นท่ีเฉพาะ 
เขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีเมืองที ่
เข้าร่วมจ�านวน 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง 
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลต�าบล 
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เทศบาลต�าบล 
เนินพระ เทศบาลต�าบลทับมา และเทศบาล 
ต�าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เทศบาล
ต�าบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี เทศบาล 
ต�าบลปริก และเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัด
สงขลา

5.  ความส�าเร็จของการจัดท�า Big Data ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ 100

100 คะแนน

 จัดท�าระบบรายงานการเพิ่มพื้น ท่ี 
สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน เพื่อสนับสนุน 
การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร และพฒันาเครือ่งมอื 
ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สี เขียว โดย 
เชื่อมโยงข ้อมูลอัตโนมัติ  (Api) เข ้ากับ 

40 หน่วยงาน

โดยมีพื้นที่สีเขียว
และต้นไม้
ในแปลงจ�านวน 

20,444.80 ไร่

 กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ หน่วยงานภายใต ้
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) และส�านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม จ�านวน

ระบบของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ท�าการ 
รายงานผลการส�ารวจจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน
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2.2 แผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องต่อ 
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 
เพื่อน�าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ 
วิกฤติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  มีการน�าเทคโนโลยี 

ดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการท�างาน เช่น การน�าระบบ 
e-Service มาใช้ในการบริหารงานภายใน และงาน 
ให ้บริการกับบุคคลภายนอก ท�าให ้งานบริการ 
ประชาชน และภารกิจหลักที่ส�าคัญของหน่วยงาน 
สามารถด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นส�าคัญที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นส�าคัญที่ 2 การจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชน
ประเด็นส�าคัญที่ 3 การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประเด็นส�าคัญที่ 4  การส่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นส�าคัญที่ 5 บริหารจัดการองค์กร

แผ
นง

าน

บุคลากรภาครัฐ 
(พื้นฐานด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 

พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

       ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ บูรณาการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

เป
้าห

มา
ย

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
หน

่วย
งา

น กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการ
เติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของประชาชน

       ประชาชนมีการเลือกซื้อ
       เลือกใช้สินค้าและบริการ
        ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประชาชนและภาคี
สามารถน�าความรู้
ด้านการรุก รับ ปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ไปใช้ประโยชน์ได้

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
มีการเติบโตบนวิถีชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
และภาคีในการเฝ้าระวัง
ไฟป่า ลดหมอกควัน

ชุมชนมีการคัดแยก
จัดการขยะที่ต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs 
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ร/
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ยก
าร รายการ : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : การมีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการส่งเสริม
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

โครงการ : โครงการวิจัย 
พัฒนา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

       โครงการที่ 1 : โครงการ
       ส่งเสริมการผลิตและ
       การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
       สิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และเสริมศักยภาพ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

โครงการที่ 3 : โครงการ
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

โครงการที่ 4 : โครงการ
สร้างจิตส�านึก และการ
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน

โครงการ : โครงการ
สร้างวินัย และการมี
ส่วนร่วมของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

3. ผลการปฏิบัติงาน 
    ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการที่ 4 : โครงการ
สร้างจิตส�านึก และการ
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผาในที่โล่งและ
ลดหมอกควัน

โครงการ : โครงการ
สร้างวินัย และการมี
ส่วนร่วมของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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กิจ
กร

รม

กิจกรรม : การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือ
ของเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ 
และการให้บริการ

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 6 :
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนา
เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

กิจกรรม : วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

     กิจกรรม: ส่งเสริม
 การมีส่วนร่วม
    ด้านการผลิต การบริการ 
      และการบริโภคที่เป็นมิตร
     กับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การเสริม
พลังความร่วมมือด้าน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของประเทศไทยตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และความตกลงปารีส

กิจกรรมที่ : ส่งเสริม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : สร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย
เฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน

กิจกรรมที่ 1 : เสริม
ศักยภาพองค์ความรู้
การจัดการขยะที่ต้นทาง

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนา
กลไกเครื่องมือในการลด
และคัดแยกขยะที่ต้นทาง

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจัดการขยะ
ที่ต้นทางโดยประชาชน
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กิจ
กร

รม

กิจกรรม : การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือ
ของเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ 
และการให้บริการ

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 6 :
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนา
เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

กิจกรรม : วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

     กิจกรรม: ส่งเสริม
 การมีส่วนร่วม
    ด้านการผลิต การบริการ 
      และการบริโภคที่เป็นมิตร
     กับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : การเสริม
พลังความร่วมมือด้าน
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของประเทศไทยตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และความตกลงปารีส

กิจกรรมที่ : ส่งเสริม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : สร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย
เฝ้าระวังไฟป่า 
ลดหมอกควัน

กิจกรรมที่ 1 : เสริม
ศักยภาพองค์ความรู้
การจัดการขยะที่ต้นทาง

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนา
กลไกเครื่องมือในการลด
และคัดแยกขยะที่ต้นทาง

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจัดการขยะ
ที่ต้นทางโดยประชาชน
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3.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

 ผลการปฏบิตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายใต้ 6 แผนงาน ประกอบด้วย 1) แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 4) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 5) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ 
จากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ    และ 6) แผนงาน 
บรูณาการจดัการมลพษิและสิง่แวดล้อม  มผีลสมัฤทธิ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกตัวชี้วัด และในหลาย ๆ   
ตัวชี้วัดได้ผลเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ผลผลิต
ปี 2563

1. แผนงาน
 บุคลากรภาครัฐ

รายการ : บุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม  : การบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามแผน

ร้อยละ 90 99.04

2. แผนงานพื้นฐาน
 ด้านการสร้าง
 การเติบโต
 บนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรต่อ
 สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือของเครือข่าย 
ภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คน/เครือข่าย 25,000/31 28,543/50

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม มีการด�าเนิน
กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับภาคี

ร้อยละ 80 86.02

58

Annual Report 
2 0 2 0



แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ผลผลิต
ปี 2563

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จ�านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และเข้าร่วม
 กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จ�านวนสื่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ที่ผลิตและเผยแพร่

คน/เครือข่าย

รายการ/ชุด

11,680/25

6/1

14,810/31 

6/1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของประชาชนน�าเข้าข้อมูลข่าวสารด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

ร้อยละ

80

50

82.50 

87

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศ
และการให้บริการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จ�านวนประชาชนที่ได้รับการให้บริการองค์ความรู้
 และฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
2. จ�านวนระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศที่พัฒนา
 และให้บริการ

คน/ราย

ระบบ

300,000

2

236,435

2

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของคุณภาพข้อมูลท่ีผู้รับบริการน�าไปใช้ประโยชน์
2. ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาข้อมูล
 ระบบสารสนเทศและการให้บริการ

ร้อยละ
ร้อยละ

70
80

70
80

กจิกรรมที ่4 : พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คน 880 755

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80 98.44
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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ผลผลิต
ปี 2563

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลความรู้
 จากงานวิจัย
2. จ�านวนพารามิเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

คน 

พารามิเตอร์

1,080

59

3,198

108

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ บริการจากงานวิจัย
และงานห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ 80 88.92

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนเรื่องในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เรื่อง 5 5

3. แผนงานยุทธศาสตร์
 พัฒนาพื้นที่
 และเมืองน่าอยู่
 อัจฉริยะ

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเมืองต้นแบบ
สิง่แวดล้อมย่ังยืนในเขตพ้ืนทีเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนายกระดับตามเกณฑ์
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมือง 6 8

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของเมืองในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มีความสนใจเข้าสู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ร้อยละ 50 100

4. แผนงานยุทธศาสตร์
 การวิจัยและพัฒนา
 นวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จ�านวนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 และนวัตกรรม
2. จ�านวนกลุม่เปา้หมายไดร้บัการถา่ยทอดองคค์วามรู้
 จากงานวิจัย

เรื่อง

คน

13

500

13

606

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละความส�าเร็จในการผลิตผลงานวิจัย ร้อยละ 100 100
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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ผลผลิต
ปี 2563

5. แผนงานยุทธศาสตร์
 จัดการผลกระทบ
 จากการเปลี่ยนแปลง
 สภาวะภูมิอากาศ

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต 
การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จ�านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านการผลิต 
 การบรกิาร และการบริโภคทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม  
2. จ�านวนสื่อด้านการผลิต การบริการ และการบริโภค
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผลิตและเผยแพร่
3. จ�านวนระบบฐานข้อมูลด้านการผลิต การบริการ 
 และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ที่ได้รับการพัฒนา

คน/แห่ง

รายการ

ระบบ

57,230/300 

3

1

78,216/186

3

1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80 80

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้
และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กิจกรรม : การเสริมพลังความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล/ข่าวสาร
 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเสริมศักยภาพ
 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. จ�านวนชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนให้สามารถเผยแพร่
 องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คน

คน

ชุมชน

82,000 

300

1

511,000

433

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการ
 ด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ร้อยละ

ร้อยละ

80

80

80

80
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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ผลผลิต
ปี 2563

โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนเมืองที่เข้าร่วมการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

แห่ง 100 103

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของเมืองที่เข้าร่วมการประเมินมีแนวทาง
การพัฒนายกระดับท้องถิ่น สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ร้อยละ 35 35

โครงการที่ 4 : โครงการสร้างจิตส�านึก
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง
และลดหมอกควัน

กิจกรรม : สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง
ไฟป่า ลดหมอกควัน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จ�านวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า
 ลดหมอกควันเพิ่มขึ้น
2. จ�านวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ
 ความเข้าใจและองค์ความรู้
3. จ�านวนประชาชนที่เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม
 ในกจิกรรมลด/ป้องกนั การเกดิไฟป่าและหมอกควนั 
 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน
4. จ�านวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 ดา้นประชาสมัพันธล์ดการเผาในทีโ่ลง่และหมอกควนั

หมู่บ้าน

แห่ง

คน

คน

350

37

2,600

500,000

568

38

2,710

1,800,000

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมมีการด�าเนิน
 กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ 
 ความเขา้ใจ และองคค์วามรูใ้นเรือ่งการป้องกันไฟป่า
 หมอกควัน และการเผาในที่โล่ง
3. ร้อยละจ�านวนประชาชนที่เข้ามามีบทบาท และ
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมลด/ป้องกันไฟป่า หมอกควัน 
 และการเผาในที่โล่ง
4. ร้อยละของประชาชนน�าข้อมูลข่าวสาร
 ด้านการประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
 และหมอกควันไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

85

100

80

50

85

100

93

87
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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2563

ผลผลิต
ปี 2563

6. แผนงานบูรณาการ
 จัดการมลพิษ
 และสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วม
ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 : เสริมศักยภาพองค์ความรู้
การจัดการขยะที่ต้นทาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จ�านวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้การจัดการขยะ
 ที่ต้นทางอย่างถูกต้อง 
2. จ�านวนประชาชนรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นสิง่แวดลอ้ม

คน

คน

300 

2,500,000

213

3,915,300

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 90.23

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนากลไกเครื่องมือในการลด
และคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนภาคีความร่วมมือด้านการจัดการขยะพลาสติก แห่ง 30 76

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของภาคีความร่วมมือมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ร้อยละ 80 100

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ
ที่ต้นทางโดยประชาชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนพื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง 
Zero Waste ระดับจังหวัด

แห่ง 5 5

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
ที่ต้นทางเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 94
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ทสม. ดีเด่น 
68 ราย

3.2 รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน

 เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาท 
ในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกับภาครัฐ ในรูปแบบของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ปัจจุบันมีสมาชิก ทสม. 234,174 คน ท�าหน้าที่อนุรักษ์ 
เฝ้าระวัง และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
โดยกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมคอยให้การสนบัสนนุ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ทั้งการ
พัฒนากลไกขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ในรูปของ 
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในระดับต�าบล อ�าเภอ  
และจังหวัด และมีการจัดท�าแผนเพื่อพัฒนาและ 
เสริมสร ้างกลไกการขับเคล่ือนเครือข ่าย ทสม.  
เชิงพื้นที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งแผนฯ นี้ 
จะช่วยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เชื่อมโยงในการจัดท�า 
แผนปฏิบัติการรองรับการด�าเนินงานให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและความพร้อมของเครือข่าย ทสม. 
มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานเฉพาะประเด็น ได้แก ่
แผนการขับเคล่ือนนโยบายลดพลาสติกและโฟม 
ของเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะท�าให้ 
การผลักดันเรือ่งการลดใช้พลาสตกิและโฟมในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนมากขึ้น

 นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาศักยภาพของ 
อาสาสมัครฯ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะ 
ที่ถูกพัฒนาขึ้นส�าหรับ ทสม. ประกอบด้วย 

3.2.1  สร้างความร่วมมือกับ
     เครือข่ายภาคประชาชน

(1) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

หลักสูตรวิทยากร 
กระบวนการ

ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรออนไลน์) 

หลักสูตรการพัฒนา 
บทบาท ทสม.  

ในการเป็นนักสื่อสาร
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

(หลักสูตรออนไลน์) 

หลักสูตรมาตรฐาน 
ทสม. 

(หลักสูตรออนไลน์)

142 69 280

หลักสูตร
มาตรฐาน ทสม. 

หลักสูตร
การขับเคลื่อนนโยบาย
ลดพลาสติกและโฟม 

8,618 200

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตร ทสม. (คน)

เครือข่าย
ทสม. ดีเด่น

56 เครือข่าย
ปี 2563

9,309

รวมผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
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 และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม.  
ที่ท�าประโยชน์ต่อสังคม จึงได้มอบรางวัล ทสม. และ 
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ให้กับ ทสม. ท่ีมีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก
จ�านวน 124 ราย ประกอบด้วย ทสม. ดีเด่น จ�านวน  
68 ราย และเครอืข่าย ทสม. ดเีด่น จ�านวน 56 เครอืข่าย
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(2) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
      และเครือข่ายองค์กรชุมชน (NGOs)

 เข้าไปสนับสนุนงานของสมัชชาองค์กรเอกชน 
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตใินด้านต่าง ๆ  ท้ังการพฒันากลไกและแผนงาน 
ส�าหรับขับเคลื่อนองค์กร ผ่านการประชุมหารือร่วมกัน 
ของคณะกรรมการสมัชชาองค์กรเอกชนฯ  ให้การ 
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู ้ของเครือข่ายองค์กร
เอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
พื้นที่ มีการสรุปบทเรียนในการท�างานของเครือข่าย 

องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน ภายใต้นโยบาย 
กฎหมาย และสถานการณ ์ที่ เปลี่ ยนแปลงไป 
ในพื้นที่ต ่าง ๆ ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดขยายผล
การท�างาน นอกจากน้ี  กรมส ่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมยังได้ศึกษาและพัฒนาระบบเครือข่าย 
สิ่ ง แวดล ้ อมกับรู ปธรรมการ จัดการ เชิ ง พ้ืนที ่ 
เพื่อน�ามาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กร 
เอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้าน 
ภาคใต ้  ฯลฯ ซึ่งจะเป ็นกลไกขับเคลื่อนงานด้าน 
การคุ ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
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 ที่ส� าคัญได ้ เสริมสร ้างความรู ้และพัฒนา
ศักยภาพให้กับเครือข่ายองค์กรเอกชนฯ ให้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประเด็นด้านกฎหมาย  
และสร้างกลไกการมส่ีวนร่วม เพือ่การจดัการสิง่แวดล้อม 
ชุมชน จนน�าไปสู่การจัดท�าแผนงานและข้อตกลง 
ในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ให้การสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายองค์กรเอกชนและ
องค์กรชมุชนด้านสิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ที ่และพัฒนา
พ้ืนที่รูปธรรมการท�างานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น 
ต้นแบบในการปฏิบัติให้กับพื้นท่ีอื่น รวมถึงแสวงหา 
แนวร่วมใหม่ ๆ  เพือ่สร้างพลงัในการท�างาน และการขยาย 
การเรยีนรูสู้ก่ลุม่ต่าง ๆ  ท้ังในระดบัพืน้ทีแ่ละการสานต่อ
การท�างานไปยังระดับนโยบาย

67



(3) ผลิตสื่อการมีส่วนร่วมของ 
 ภาคประชาชน  

 ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจในบทบาทขององค์กรเอกชนด้านสิง่แวดล้อม 
และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน (ทสม.) เช่น ระบบงาน
บุคคลและองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม คู ่ มือ 
ส�าหรับประชาชนแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนเป็น
องค์กรเอกชนด้านการคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หนังสือสถานการณ ์
กฎหมาย ข้อเสนอแนะและทิศทางท่ีต้องเดินร่วมกัน 
ผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ประเด็น “การขับเคลื่อน 

ตรังยั่งยืน ลดขยะทะเล อนุรักษ์พะยูน สู่คุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีองทกุคน” จดัพมิพ์หนงัสอืระเบยีบกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง แจกจ่าย 
ให ้กับสมาชิก ทสม. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
ผลิตนิทรรศการและวีดิทัศน์การด�าเนินกิจกรรม 
ของเครือข่าย ทสม. และพิมพ์เอกสารสรุปข้อมูล 
“สถานการณ์กฎหมายข้อเสนอและทิศทางที่ต ้อง 
เดินร่วมกัน” เป็นต้น

ตัวอย่างสื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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3.2.2   สร้างจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม

      (1) พัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษา

   โรงเรียนอีโคสคูล หรือโครงการโรงเรียน 
สิง่แวดล้อมศกึษาเพือ่การพฒันาท่ีย่ังยืน เป็นโครงการ
ที่น�ากระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาเข้าสู่ระบบการ
ศึกษาในโรงเรียน เน้นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
(Whole School Approach) ตั้งแต่ระดับนโยบาย
ของโรงเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่เช่ือมโยง 
กบัประเดน็ท้องถิน่ การจดัการสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน  
และความร่วมมอืกับชมุชนและหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มุ่งเน้นการท�างาน
ไปที่ประเด็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทาง
ของอีโคสคูลซึ่งช ่วยหนุนเสริมการบริหารจัดการ
โรงเรยีน และสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืได้เป็นอย่างดี 

 ป ัจ จุบันมี โ รง เรียนอี โคสคูลทั้ งสิ้ น  291 
โรงเรียน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโรงเรียน
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 58 โรงเรียน  
ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมให้กับ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและคร ูจ�านวน 99 คน เพ่ือเสรมิสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสม รวมถึง 
การพัฒนาหลักสูตรอีโคสคูลที่เหมาะสมกับบริบท 
ของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน 
อีโคสคูลให้กว้างขวางขึ้น

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

มีโรงเรียนสมัคร
เข้าร่วม 58 แห่ง 

ปัจจุบัน
มี Eco School
ทั้งสิ้น 291 แห่ง
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    มหิงสาสายสืบ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให ้
ครูท่ีสนใจและเห็นถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม  
น�ากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาความรัก  
ความตระหนกั อันจะน�าไปสูก่ารลงมอือนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
โครงการมหิงสาสายสืบ แบ่งเป็น 

 มหิงสาสายสืบ ส�าหรับเยาวชนอายุ 8 - 18 ปี  
ส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพ
ของตน ด้วยการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
ในท้องถิ่นของตน ผ่าน 4 ขั้นตอนความท้าทาย คือ 
ค้นหา-ส�ารวจ-อนุรักษ์-แบ่งปัน โดยเชิญชวนให้
เยาวชนส่งข้อเสนอโครงการที่ตนเองสนใจ จากนั้น 
จงึด�าเนนิโครงการตามแผนทีว่างไว้ โดยมพีีเ่ลีย้งทีผ่่าน

ประกอบด้วย
พี่เลี้ยงโครงการ 140 คน
และเยาวชน 2,912 คน

กลุ่มเยาวชน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

226 กลุ่ม 
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การฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
คอยให้ค�าแนะน�าและติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีการศกึษา พ.ศ. 2562) 
มีกลุ่มเยาวชนที่ส่งโครงการเข้าร่วมและผ่านเกณฑ ์
การประเมิน ทั้งส้ิน 226 กลุ่ม ประกอบด้วย พ่ีเลี้ยง 
140 คน และเยาวชน จ�านวน 2,912 คน 

 มหงิสาสายสืบปฐมวยั ส�าหรับเดก็อาย ุ3 - 7 ปี  
การด�าเนินโครงการใช้หลักการเดียวกับโครงการ 
มหิงสาสายสืบ แต่กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กระดับปฐมวัย 
เน้นการจดักระบวนการเรยีนรูผ่้านกจิกรรม “ธรรมชาติ
ศกึษา” ทีเ่หมาะสมตามวยั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ปีการศึกษา พ.ศ. 2562) มีครูปฐมวัยและผู้ปกครอง
ทีส่นใจส่งข้อเสนอโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
ทั้งสิ้น 56 กลุ่ม ประกอบด้วย ครูปฐมวัย 53 คน  
ผู้ปกครอง 3 คน และเยาวชนระดับปฐมวัย จ�านวน 
888 คน

   เสริมศักยภาพเครือข่ายส่ิงแวดล้อมศึกษา 
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม ร่วมกบัมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์และภาคีเครือข ่าย จัดการประชุม 
สิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่ 10 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 
พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่าย 
ด ้ านสิ่ งแวดล ้อมศึกษาในระดับโลก ตลอดจน 
เพื่อหนุนเสริมการท�างานของเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาของประเทศไทยให้เข้มแข็งขึ้น โดยกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล ้อมร ่วมจัดนิทรรศการภายใต ้ 
หัวข้อ “Lifetime Environmental Education 
for Green City” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “Urban 
Sustainability” ผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน 1,852 คน  
จาก 45 ประเทศ

ประกอบด้วย : ครูปฐมวัย 53 คน
ผู้ปกครอง 3 คน และเยาวชน 888 คน

กลุ่มเยาวชน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

56 กลุ่ม
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(2) ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

 บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าสู่การสอนวิชา
ลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและ
เพิ่มพูนทักษะที่จ�าเป็นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในท้องถ่ินของตน และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการ 
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนเครือข่าย
ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จ�านวน 20 แห่ง และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัด จ�านวน 11 แห่ง พร้อมทั้ง 
จดัฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 4,538 คน 

(3) ส่งเสริมกิจการเยาวชน

 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์
ของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จ�านวน 55 แห่ง และคัดเลือก
โครงการของเยาวชน ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมิน
โครงการการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับ
ประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 เพือ่มอบรางวลัเชดิชเูกยีรติ 
ในการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth 
มีมหาวิทยาลัยที่ผ ่านเกณฑ์ประเมินฯ 43 แห ่ง  
แบ่งเป็น ระดับทอง 8 แห่ง ระดับเงิน 12 แห่ง และ
ระดับทองแดง 23 แห่ง ตลอดการด�าเนินงานในช่วงป ี
ที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
รวม 6,850 คน 
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(4) จัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

 โครงการส ่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล ้อม 
ในศาสนสถาน เป็นการส่งเสริมให้วัดและมัสยิดมี 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการ 
น�้าเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การดูแลสุขอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และขยายผลสู ่ชุมชนโดยรอบ  
โดยการอบรมให้ความรู้ ตรวจเยี่ยมให้ค�าแนะน�า และ 
ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนา 
บทเรียนออนไลน์จ�านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย  
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด และหลักสูตร 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด เพื่อให้ผู้น�าศาสนา 
ประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้และน�าไปเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติ โดยมีวัดและมัสยิดเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 วดัทีเ่ข้าร่วมโครงการ 79 วดั ในพ้ืนที ่10 จังหวดั 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สมุทรปราการ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม 
พิษณุโลก และก�าแพงเพชร ผ่านเกณฑ์ประเมิน 55 วัด  
ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม 33 วัด ระดับดีมาก 15 วัด 
และระดับดี 7 วัด

 มัสยิดที่เข้าร่วมโครงการ 22 แห่ง ในพ้ืนที่  
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส  
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 9 แห่ง ประกอบด้วย ระดับ 
ดีเยี่ยม 2 แห่ง ระดับดีมาก 6 แห่ง และระดับดี 1 แห่ง
 

วัด
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 55 วัด  

ดีเยี่ยม 33 วัด
ดีมาก 15 วัด 

ดี 7 วัด

 มัสยิด 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 9 แห่ง

ดีเยี่ยม 2 แห่ง
ดีมาก 6 แห่ง

ดี 1 แห่ง
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(5) สร้างจิตส�านึกในวันส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะใช้โอกาส 
ในวนัส�าคญัด้านสิง่แวดล้อมของทกุปี ทัง้วนัคุม้ครองโลก  
วันสิ่งแวดล้อมโลก และวันส่ิงแวดล้อมไทย ในการ
รณรงค์และสื่อสารประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้คนในสังคมได้ตระหนักและสร้าง
จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ให้กว้างขวางขึ้น เช่น 

 การจดังานวนัสิง่แวดล้อมไทยและวนัอาสาสมคัร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
แห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

 และงานวันสิง่แวดล้อมโลก ในวนัที ่5 มถินุายน 2563 
โดยใช ้วันดังกล ่าวเป ็นจุดเริ่มต ้นในการรณรงค ์
ให ้ประชาชนช่วยกันลดและคัดแยกขยะพลาสติก 
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)
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(6) สื่อสร้างจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 

 ผลิตสื่อวิถีคนรักษ ์สายน�้า เพื่อให ้ความรู  ้
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า น�าเสนอบทเรียน 
การอนุรักษ์ของชุมชนต้นแบบ พัฒนาชุดฐานการ 
เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ติดตั้งไว้ที่อุทยาน 
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ 
การท�างานของเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 
และจัดพิมพ ์แผ ่นพับและสติกเกอร ์การจัดการ 
สิ่งแวดล้อมภายในวัดและมัสยิด ฯลฯ
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3.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
 และการให้บริการ

(1) Digital Service ด้วยระบบเสียง

 พัฒนาระบบบริการด้วยเสียงสนทนาโต้ตอบ
อัตโนมัติ ส�าหรับใช้ภายในศูนย์บริการประชาชน และ 
ห้องสมดุของกรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม ระบบน้ี 
สามารถตอบค�าถามเกี่ยวกับงานบริการและให้ข้อมูล
องค์ความรูด้้านสิง่แวดล้อม ได้อย่างน้อย 100 รูปแบบ  
ผ่าน Application Line : @deqp และหุ่นยนต์
บริการสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ (Robot) ระบบน้ี 
จะช่วยให้งานบริการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท�าได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

@deqp
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(2) ห้องสมุดกรีนดิจิทัลและบริการ 
 อิเล็กทรอนิกส์

 ให้บรกิารสารสนเทศในห้องสมดุของกรมส่งเสรมิ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล  
โดยรวบรวมหนังสือ E-Book มัลติมีเดีย และข่าวสาร 
จาก 15 หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ�านวน 600 รายการ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งอื่น ๆ อีก 239 รายการ  
มาให้บริการบนระบบออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานผ่าน  
Website http://greendigitallibrary.deqp.go.th/ 
และ Mobile Application ชื่อ “Green Digital 
Library” ทั้งระบบ Android และระบบ iOS และ 
ได้ร่วมมือกับส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) (TK Park) ในการสร้างสรรค์แหล่ง 
การเรียนรู ้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต เพื่อส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
ให้เกิดขึ้นในสังคม
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(3) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

 พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายใน
องค์กร (Back Office Platform) ให้อยู่ในรูปดิจิทัล 
ปัจจุบันได้พัฒนาระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) มาใช้อ�านวยความสะดวกในการท�างานแล้ว 
กว่า 10 ระบบ และยังได้พัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการผู้ใช้งาน ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใช้จ่าย 
ภาครัฐ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับผู้บริหาร 
ท้ัง 3 ระบบ ที่ เ พิ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม ่จะช ่วยให ้
กระบวนการท�างานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลกลางที่เป็นปัจจุบัน 
และถูกต้องร่วมกันได้ง่ายขึ้น

(4) ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบ
ออนไลน์ (e-service) ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
และบริการของหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เปิดให้บริการ 
ระบบใหม่ 3 ระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบรับสมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2) ระบบบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า 
และบรกิารทีผ่่านมาตรฐาน G-Green และ 3) ระบบบริการ 
ข้อมูลโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (www.deqp.go.th) 
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(6)  พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการสื่อสาร  

 พัฒนาทักษะการใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อน�าไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัด 
ฝึกอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสร้าง 
รายงานออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Data Studio 
อย่างมืออาชีพ รุ ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 หลักสูตร Big  
Data & Data Analytic  หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน  
Google Application ในระบบส�านักงาน และหลักสตูร 
การใช้งาน Microsoft Power BI Desktop ส�าหรับ 
สร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  ฐานข้อมูลการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
 กับสิ่งแวดล้อม    

 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและบริโภค 
ที่ เป ็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท้ังสินค้าและบริการ  
องค์ความรู ้  นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ 
ทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน 1,303 ราย ใช้งานผ่าน Web – Based 
Application โดยผู ้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูล 
รายละเอียดผู้ประกอบการ ต�าแหน่งท่ีตั้ง รูปถ่าย 
สินค้า แผนที่ออนไลน์ และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้อย่าง 
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยั ง ได ้ท� าการส�ารวจ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมจากผูบ้ริโภคจ�านวน 1,008 ราย  ซ่ึงข้อมลูนี้ 
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน�าไปพัฒนาฐานข้อมูล
ให้ดียิ่งขึ้น 
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3.2.4 พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

 หลักสูตรฝึกอบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล ้อมถูกพัฒนาขึ้ นหลายหลัก สูตร  
เพ่ือเสริมศักยภาพให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ท�าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลายหลักสูตรต้องถูกยกเลิกไป มีเพียง 11 หลักสูตร 
ทีย่งัเปิดให้บรกิาร มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทัง้สิน้ 1,356 คน  
โดยมคีวามพงึพอใจต่อหลักสูตรภาพรวม ร้อยละ 89.4 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 92.9 
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3.2.4 พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

3.2.5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร

 รัฐบาลก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องได้รับ 
การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 
ก�าหนด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วม
การประเมินตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 มีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ A มาอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2560 ได้คะแนนสูงสุดถึงร้อยละ  
92.13 เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ จาก 147 หน่วยงาน 
ในระดับกรม 

 ในปี พ.ศ. 2563 สามารถรักษามาตรฐาน 
ไว้ระดับ A ด้วยคะแนนร้อยละ 90.33 นอกจากนี ้
ผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
สามารถน�าไปตอบประเด็นค�าถามการคัดเลือก 
องค์กรโปร่งใสของส�านักงาน ป.ป.ช. ได้อีกด้วย 
จนส่งผลให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับ 
รางวัลชมเชยองค ์กรโปร ่งใส คร้ังที่  9 (NACC 
Integrity Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 

เกณฑ์การประเมนิอยู่ในระดบั A

คะแนนสูงสุดถึง
ร้อยละ 92.13 
เป็นอันดับที่ 2 
ของประเทศ 
จาก 147 หน่วยงาน
ในระดับกรม  

ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 90.33 ระดับ A

ITA

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
ปี พ.ศ. 2560 - 2562

องค์กร
โปร่งใส

เกณฑ์การประเมนิอยู่ในระดบั A

เกณฑ์การประเมนิอยู่ในระดบั A

เกณฑ์การประเมนิอยู่ในระดบั A

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561
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3.2.6 วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  
1) งานด้านการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 2) งานวิจัยในชุด
โครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทยในบรบิท 
ของความตกลงปารสี และ 3) งานวจิยัในชดุโครงการวจิยั 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อมเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว ยังประกอบด้วยผลการด�าเนินงาน
และงานวิจัยท่ีส�าคัญ 5 เรือ่ง ซึง่มรีายละเอียดดงัต่อไปน้ี

(1) โครงการพฒันาระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ
 ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

  วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 
 2. เพ่ือขยายขอบข่ายในการรบัรองความสามารถ 
ของวธิทีดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 

  ผลการด�าเนินงาน
 1 .  ห ้องปฏิ บัติการด ้ านสิ่ งแวดล ้อมของ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 : 2017 จ�านวน 108 พารามิเตอร์
 2. สามารถขยายขอบข่ายในการรับรองความ 
สามารถของวิธทีดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 
 จ�านวน 75 พารามิเตอร์

  การน�าไปใช้ประโยชน ์
 1. มกีารพฒันาวธิกีารทดสอบตวัอย่างสิง่แวดล้อม  
ให้ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมีความสอบกลับได ้
สามารถน�าไปใช้ลดข้อโต้แย้งกรณีพิพาทด้านปัญหา 
สิ่งแวดล้อมได้
 2. น�าไปต่อยอดพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรม 
ที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
 3. ใช ้ เป ็นข ้อมูลสนับสนุนงานวิจัยท�าให ้
งานวจิยัมคีวามน่าเชือ่ถอืเป็นทีย่อมรบั ได้แก่ การศกึษา
รูปแบบการจัดการมลพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชนและ 
ขยะอิเล็กทรอนิกส ์  และการศึกษาสถานการณ์ 
การปนเป้ือนของสารไดออกซนิ สารปรอท สารอินทรีย์ 
ระเหยง่าย Aldehyde ในบรรยากาศ สารอินทรีย์ 
ระเหยในน�้าใต้ดิน และโครงการการศึกษา การแพร ่
กระจายของเสียงและการจัดการมลพิษทางเสียง 
ในเขตเมือง
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3.2.6 วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

(2)  ศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของ
 สารไดออกซิน สารปรอท สารอินทรีย์
 ระเหยง่าย (VOCs) และสารโพลีไซคลิก-
 อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) 
 ในบรรยากาศ

  วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาการปนเปื้อนของสารไดออกซิน  
สารปรอท VOCs และ PAHs ในบรรยากาศจาก 
แหล ่งทิ้ งขยะในพ้ืนที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
 2. เพือ่ศกึษารปูแบบการจัดการมลพษิทางอากาศ 
จากแหล่งทิ้งขยะในพื้นท่ีชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก

  ผลการด�าเนินงาน
 ผลการศึกษาสถานการณ์การปนเปื ้อนของ 
สารไดออกซิน สารปรอท VOCs และ สาร PAHs  
ในบรรยากาศบริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองศรีราชาและ
บริเวณชุมชน เมื่อเดือนกันยายน 2563 ในช่วงฤดูฝน
 1.  พบสารปรอทบริ เวณบ่อขยะเทศบาล 
เมืองศรีราชา มีปริมาณปรอทในบรรยากาศสูงกว่า 

บรเิวณชุมชน โดยมค่ีาความเข้มข้นอยูใ่นช่วง 1.2 - 2.0 ng/m3  

อย่างไรก็ตาม ค่าความเข้มข้นนี้ยังจัดเป็นระดับทั่วไป
ในพื้นที่
 2. พบสารไดออกซนิในบรรยากาศมคีวามเข้มข้น 
อยู่ในช่วง 0.054 - 0.14 pg-TEQ/m3 ซ่ึงยังไม่เกิน 
ค่ามาตรฐานที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญ่ีปุ่น
ก�าหนด (0.06 pg-TEQ/m3) และไม่เกินค่ามาตรฐาน
ของประเทศแคนาดา (0.01 pg-TEQ/m3)
 3. พบสาร VOCs ในบรรยากาศบริ เวณ 
บ่อขยะ เทศบาลเมอืงศรรีาชา จ�านวน 30 ชนดิ ส่วนใหญ่ 
มีค่าอยู่ในช่วงเดียวกันกับระดับพื้นที่ทั่วไป และเมื่อ 
เปรียบเทียบค่าความเข้มข้ของสาร benzene กับ 
เกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง พบว่ามีค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 
ค่าเฝ้าระวัง
 4. พบสาร PAHs ในบรรยากาศบริเวณพ้ืนท่ี
บ่อขยะเทศบาลเมืองศรีราชามีค่าความเข้มข้นสูงกว่า
บริเวณชุมชน

  การน�าไปใช้ประโยชน์
 หน่วยงานท้องถิ่นสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการ
ป้องกันและจัดการกับมลพิษทางอากาศจากแหล่ง 
ทิ้งขยะในชุมชน
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(3) ศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษ
 จากแหล่งทิ้งขยะชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์

  วัตถุประสงค์
 1. ประเมินการแพร่กระจายและการปนเปื้อน 
ของสารพิษจากแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ขยะชุมชน 
 2. ศกึษารปูแบบการจดัการมลพษิจากขยะชมุชน 
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ

  ผลการด�าเนินงาน
 1. บ่อขยะที่มีการจัดการไม่เหมาะสม (บ่อขยะ
เทศบาลเมืองกระสังข์) ซึ่งเป็นบ่อขยะท่ีมีไฟคุกรุ ่น 
ตลอดเวลา เมื่อเทียบกับบ่อฝังกลบขยะท่ีมีระบบ 
การจัดการ (บ่อขยะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์) พบว่า  

ค่าความเข้มข้นของสารปรอทในอากาศ สารปรอท 
ในฝุ่น สาร PAHs (Fluoranthene) สาร VOCs  
(Benzene) บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองกระสังข์ 
สูงกว่าบ่อขยะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 7.8 8.1 39 
และ 84 เท่า ตามล�าดับ
 2. พืน้ทีเ่สีย่งจะได้รบัผลกระทบจากการปนเป้ือน 
สารพิษจากขยะอยู ่ในรัศมีประมาณ 1,000 เมตร  
รอบบ่อขยะ และเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็น
จ�านวนมาก

  การน�าไปใช้ประโยชน์
 เป็นข้อมูลส�าคัญประกอบการก�าหนดนโยบาย 
สาธารณะ และพิจารณาจัดท�าเกณฑ์การจัดการ 
ขยะชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับใช้เป็นเกณฑ์ 
ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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(4) การศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัว
 ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ของประเทศไทยในบรบิทของความตกลงปารีส

  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือส�าหรับประเมินความ
ตระหนักรู้ของประชาชนด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ และระบบข้อมูลข่าวสารความละเอียดสูง 
ส�าหรบัการจดัการผลกระทบและความเส่ียงจากภยัแล้ง
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และวิธีการ
ส�าหรับการปรับตัวต่อผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะ
สุดขั้วของ ลม ฟ้า อากาศ และเหตุการณ์ที่มีจุดเริ่มต้น 
เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ
 3. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงของ
เมืองชายฝั่งจากการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเล พาย ุ
ซัดฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง และประเมินทางเลือก 
การปรับตัวและพัฒนาแนวทางบูรณาการประเด็น 
ดังกล่าวเข้ากับการพัฒนาและบริหารจัดการเมือง
ชายฝั่ง
 4. เพ่ือพัฒนาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม 
ส�าหรับการประเมินฟังก์ชัน และพลวัตรคาร์บอน 
ในพื้นที่สีเขียวและป่าในเมือง

  ผลการด�าเนินงาน
 1. ระบบประมวลผลส�าหรับประเมินความ
ตระหนักของประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ
 2. ข้อมูลระดับความตระหนักของประชาชน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ  
 3. ระบบข้อมลูข่าวสารและผลกระทบจากภยัแล้ง
 4. สถานการณ์ด้านผลกระทบ การรับรู้ และ
แนวทางการปรับตัวต่อการกัดเซาะชายฝั่ง การเพิ่มขึ้น 
ของระดับน�้าทะเล พายุซัดฝั่ง
 5. การปรับตัวและการบูรณาการการปรับตัว 
เข้ากับแผนพัฒนาระดับจังหวัด
 6. วิธีการทดสอบตัวแปรฟังก์ชันของป่านิเวศ
 7. ระบบข้อมูลป่านิเวศ และป่าชายฝั ่ง-ป่า 
ชายเลน
 8. ศูนย์เรียนรู้และศึกษาวิจัยด้านพื้นที่สีเขียว
และป่านิเวศในเมือง
 9. การปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจาก 
การเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และ
พายุซัดฝั่ง
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 โครงการย่อย 2 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ภยัแล้งในอนาคตและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมส�าหรบั
การจัดการในชุมชน
 2.1 สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัย
สามารถน�าดัชนีภัยแล้งไปศึกษาเปรียบเทียบกับดัชนี 
ภัยแล้งอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือใช ้ข ้อมูลแบบจ�าลอง 
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกภาพจ�าลองอื่น
 2.2 ฐานข้อมูลและแผนที่เสี่ยงจากภัยแล้ง
สามารถน�าไปเผยแพร ่ ในระบบฐานข ้อมูลกลาง 
ของภาครัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและขยายผล 
การใช้งานข้อมูล
 2.3 หน่วยงานระดับนโยบายสามารถน�าระบบ
ข้อมูลข่าวสารและผลกระทบจากภัยแล้งไปใช้ประกอบ
การพิจารณาข้อมูลคาดการณ์ภัยแล้งร่วมกับข้อมูล 
อื่น ๆ  เพื่อประกอบการวางแผนด�าเนินงานเชิงนโยบาย
ในอนาคต

  การน�าไปใช้ประโยชน์
 โครงการย่อย 1 การพัฒนาดัชนีและเครื่องมือ 
ส� าห รับประ เมินความตระหนักของประชาชน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 1.1 องค์ความรู้ กรอบแนวคิด และวิธีการ 
พัฒนาดัชนีความตระหนักด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับประเด็น
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
 1.2 เป็นเครื่องมืออย่างง่ายส�าหรับหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม สร้าง
จิตส�านึกด ้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สามารถน�าไปใช้งานประเมินระดับความตระหนักของ
ประชาชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 1.3 เป็นข้อมูลทางวิชาการส�าหรับสนับสนุน 
การด�าเนินงานหรือประกอบการก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนนิงานตามมาตรา 6 ประเดน็การสร้างจติส�านกึ
ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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 โครงการย่อย 3 การประเมนิทางเลอืกการปรบัตัว 
ของเมืองชายฝั่งในบริเวณอ่าวไทยต่อการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน�้าทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง
 3.1 หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เมืองชายฝั่ง ชุมชน
และประชาชน น�าองค์ความรู้และวิธีการลดผลกระทบ 
และปรับตัวจากเหตุการณ์สภาวะสุดขั้วของลมฟ้า
อากาศ และเหตุการณ์ที่มีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ   
ไปใช้จัดการความเสี่ยงและผลกระทบในพื้นที่
 3.2 สถาบนัการศึกษาหรอืหน่วยงานวจิยัต่าง ๆ  
สามารถด�าเนินการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เช่น การพัฒนา
วิธีการตรวจวัดการกัดเซาะชายฝั ่งและการเพิ่มขึ้น 
ของระดับน�้าทะเลอย่างง่าย
 3.3 หน่วยงานระดับนโยบาย สามารถน�าข้อมูล
และประเด็นปัญหาส�าคัญไปพิจารณาก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนนิงานให้เชือ่มโยงกนัระหว่างส่วนกลาง ภมูภิาค  
และท้องถิ่น
 3.4 หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถระบุพื้นที่ 
ที่มีความเสี่ยงสูง ก�าหนดรูปแบบ วิธีการลดผลกระทบ  
และบรรจุมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนท่ีสามารถ
ด�าเนินการได้ในแผนพัฒนาระดับพื้นที่
 3.5 รูปแบบการปรับตัวของเมืองชายฝั่งและ 
แนวทางการบรูณาการ สามารถน�าไปสร้างเป็นชดุความรู้ 
อย่างง่ายส�าหรับเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการ 
ด�าเนินงานในพื้นที่เมืองชายฝั่งอื่น ๆ

 3.6 เครื่องมือส�าหรับสร้างความตระหนักรู้ต่อ
ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของระดับน�้าทะเลสามารถน�าไปจัด
แสดงและเผยแพร่แก่ชุมชน ประชาชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองชายฝั่ง เพ่ือสร้างการ
รับรู้ต่อผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน�้าทะเล 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 โครงการย่อย 4 ศึกษาแนวทางที่เหมาะสม 
ในการจัดการและประเมินป่านิเวศและพัฒนารูปแบบ
ป่านิเวศ เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับ 
น�้าทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง
 4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถน�าเอา
ตัวแปรและวิธีการประเมินฟังก์ชันอย่างง่ายไปใช้งาน 
ในพื้นที่
 4.2 การพฒันาเป็นชดุเครือ่งมอืประเมนิฟังก์ชนั
และหน้าที่ของป่านิเวศอย่างง่าย และบรรจุเข้าไปเป็น 
ตัวชี้วัดโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 4.3 หน่วยงานภาครฐั เอกชน สถาบนัการศกึษา  
องค์กร หรือผู ้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล 
ป่านิเวศและป่าชายฝั่ง-ป่าชายเลน และใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการปลูกป่านิเวศและป่าชายฝั่ง-
ป่าชายเลน

87



(5) การบ�าบัดน�้าเสียครัวเรือนจากการซักล้าง
 ด้วยระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูงแบบน�้าไหล
 ใต้พื้นผิว เพื่อการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

  วัตถุประสงค์
 เพ่ือศึกษาการบ�าบัดน�้าเสียจากครัวเรือนเพ่ือ 
น�ากลับมาใช้ใหม่และเป็นแหล่งทรัพยากรน�้าส�าหรับ
ชุมชนในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

  ผลการด�าเนินงาน
 1. ต้นแบบระบบการบ�าบัดน�้าเสียครัวเรือน 
จากการซักล้าง ด้วยระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูงแบบ 
น�้าไหลใต้พื้นผิว 
 2. น�้าที่ได้รับการบ�าบัดผ่านมาตรฐานน�้าทิ้ง 
และสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

  การน�าไปใช้ประโยชน์
 สามารถน�าไปบ�าบัดน�้าเสียครัวเรือนและชุมชน  
เพราะมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต�่า

 4.4 ศูนย์เรียนรู้และศึกษาวิจัยด้านพื้นที่สีเขียว 
และป ่านิ เวศในเมือง ให ้บ ริการข ้อมูล วิชาการ 
แก่หน่วยงานต่าง ๆ  สถาบนัการศกึษา กลุม่เยาวชน และ
ผู้ที่สนใจให้เข้ามาศึกษาดูงานการปลูกป่านิเวศ วิธีการ
ศกึษาวจิยัด้านการแลกเปลีย่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
น�้า พลังงาน ในระดับระบบนิเวศจาก Flux Tower 
แนวทางอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และองค์ความรู้ด้าน 
ป่านิเวศทั้งในพื้นที่และผ่านเว็บไซต์
 4.5 การปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจาก 
การเพ่ิมขึ้นของระดับน�้าทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและ
พายุซัดฝั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกป่านิเวศเพื่อ
ลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นพื้นท่ีศึกษา
วจิยัในประเดน็การประเมนิประสิทธิภาพป่านิเวศชายฝ่ัง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
 4.6 หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนา 
เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในการตั้งรับและปรับตัว
ของชุมชนชายฝั่งต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง 
รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแก้ปัญหาด้วยการ 
ปลูกป่านเิวศทีส่ามารถขยายผลการด�าเนนิงานในพืน้ที่
ชายฝั่งอื่น ๆ
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3.2.7 การบริโภคที่เป็นมิตร 
 กับสิ่งแวดล้อม

(1) G-Green : มาตรฐานเพื่อการบริโภค
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   Green Production 
 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ปรับปรุงกระบวนการผลิตตาม
แนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการ 
ลดของเสียจากแหล่งก�าเนิด การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ทีเ่หมาะสมและออกแบบการผลิตตามแนวคดิของระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้กับ 
ผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในตลาดให้มากขึน้ และให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็ กนิดี อยูด่ี  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มสีถานประกอบการทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิ  
จ�านวน 44 แห่ง ดังนี้

สิ่งทอ  6
เซรามิกและเครื่องปั้น 1
ไม้และจักสาน 2
สบู่  2

รวม 11

สิ่งทอ  11
เซรามิกและเครื่องปั้น  1
สบู่  4

รวม 16

สิ่งทอ  13
เซรามิกและเครื่องปั้น  2
ไม้และจักสาน  1
สบู่     1

รวม 17

สถานประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จ�านวน 44 แห่ง
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   Green Hotel
 มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมรับรองให้กับโรงแรม
ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเสริมศักยภาพ
สถานประกอบการให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการ
สิง่แวดล้อมทีดี่ พร้อมทัง้ยกระดบัมาตรฐานการบรกิาร
และขยายเครือข่ายโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ให้มากขึ้น เร่ิมด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2556 และองค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ร่วมเป็น 
หน ่วยงานภาคีความร ่วมมือเมื่อป ี  พ.ศ. 2559  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการในพื้นที่ 
รับผิดชอบของ อพท. ได้แก่ พัทยา ตราด สุโขทัย เลย  
และน่าน ส�าหรับปี พ.ศ. 2563 ได้ขยายความร่วมมือ 
กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สพว.) อีกด้วย ปัจจุบันมีโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน 
Green Hotel มากกว่า 350 แห่ง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มโีรงแรมทีส่นใจสมคัร 
เข้าร่วมโครงการมากกว่า 130 แห่ง  แต่จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) โรงแรมหลายแห่งขอชะลอการเข้าร่วม
โครงการ ดังนั้นโรงแรมที่ขอรับการตรวจประเมิน และ
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Hotel จึงมีเพียง  
68 แห่ง

โรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน 
Green Hotel

22
รวม 68 แห่ง

23

23
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   Green Office
 โครงการที่มุ่งให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ของบคุลากรภายในส�านักงานให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  
เช่น ลดการใช้พลงังานและทรพัยากร ลดการเกดิของเสยี  
ลดปริมาณขยะ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย 
รวมถึงมีการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบของการให้ความรู้ และ 
เชญิชวนส�านกังานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และรฐัวสิาหกจิ  
สมัครเข ้าร ่วมโครงการ เพื่อขอรับรองมาตรฐาน 
Green Office มีส�านักงานเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 
ทั้ งสิ้ น  204 แห ่ง  ผ ่ านการรับรองมาตรฐาน  
Green Office จ�านวน 184 แห่ง 

ส�านักงานที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน Green Office

108
รวม 184 แห่ง

41

35
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การให้บริการ
และส่วนสนับสนุน

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

   Green National Park
 โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว เป็นหน่ึงใน
มาตรฐาน G-Green ท่ีจะยกระดับให้อุทยานแห่งชาติ
มบีรกิารและระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้มาตรฐาน 
และในทางอ้อมมาตรฐาน Green National Park  
ยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ีมา
ใช้บริการในเขตอุทยานแห่งชาติ และเป็นตัวอย่างท่ีด ี
ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมส�าหรับ 
แหล่งท่องเที่ยวอื่น มีอุทยานแห่งชาติผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน จ�านวน 30 แห่ง

  Green Restaurant
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความคิด 
ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารน�าแนวทาง 
การจดัการสิง่แวดล้อมท่ีด ีไปใช้บริหารจดัการทรัพยากร
ในสถานประกอบการ เช่น การประหยัดพลังงาน  
การลดการทิ้งอาหารโดยไม ่จ�าเป ็น ในเบื้องต ้น 
ได้ท�าการพัฒนาเกณฑ์การประเมินบริการที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมประเภทร้านอาหาร หรือ Green 
Restaurant ขึ้น ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อุทยานแห่งชาติ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

25
รวม 30 แห่ง

3

2

ได้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในการขยายผล Green 
Restaurant ให้กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงได้จัดท�า 
Web Application greenrestaurant.deqp.go.th  
เป็นระบบส�าหรับร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
จัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย  
เ พ่ือน�ามาต้ังเป ้าหมายการลดใช ้ทรัพยากรหรือ 
ใช ้อย ่างมีประสิทธิภาพ หรือลดปริมาณการเกิด 
ของเสียรวมทั้งแสดงฐานข้อมูลร้านอาหารท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกใช้บริการ
ได้อย่างสะดวกสบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการและได้รับค�าแนะน�า 
ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จ�านวน 
39 แห่ง

ขั้นตอน
การผลิตอาหาร
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การจัดการ
พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

และการมีส่วนร่วม
 กับชุมชนท้องถิ่น

1.

2.

3.

4.

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
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  Green Airport
 สนามบินเป็นกิจการในภาคบริการที่ส�าคัญ 
เพราะส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและการเกิดของ
เสีย จึงควรส่งเสริมให้สนามบินน�าแนวทางการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมไปใช้ ซ่ึงจะช่วยให้สนามบิน 
พร้อมรบัมือกบัจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้ภายหลงั 
สิน้สดุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมจึงได้
พัฒนาเกณฑ์ Green Airport ขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมภายใน
สนามบินให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะถูกน�าไปใช้ 
ในปีงบประมาณถัดไป

  ขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืน 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ลงนาม 
ความร่วมมือด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ประกอบไปด้วย  
1) เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
แห่งประเทศไทย 2) โครงการความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพ่ือจัดการพลาสติกและ
ขยะอย่างยัง่ยนื 3) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก 
แห่งประเทศไทย 4) เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย และ 5) เครือข่ายเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย องค์กรได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ด�าเนินงานว่าด้วย “การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
เพื่อวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” อันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ต่อการขับเคลื่อนเครือข่ายต่าง ๆ  ในอนาคต
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(2) แอปเดียวเขียวทั่วไทย 
     (Green Card Application)

 แอปพลิเคชันที่รวบรวมสินค้าและบริการที่ผ่าน
การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยอ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมากรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนา 
แอปพลเิคชนัให้ทนัสมยัและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงจัดกิจกรรมมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ซ้ือ
สินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 

 Green Card Application ได้รวบรวมสินค้า
และการบริการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จ�านวนทั้งสิ้น 158,967 รายการ เพิ่มข้ึนจากเดิมในปี 
พ.ศ. 2562 จ�านวน 4,734 รายการ ปัจจุบันมีจ�านวน
สมาชกิ Green Card Application ท้ังส้ิน 15,079 ราย  
และระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 3 ก.ย 2563 มีสมาชิก 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปของคะแนน
สะสม จ�านวน 1,130 ครั้ง

(3) Online Green OTOP

 กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Market) ในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  
21 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563 จ�าหน่ายสินค้า
ผ่าน www.GREENOTOP.COM โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน 58,803 คน 
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(1) เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 พัฒนาเกณฑ์ชี้ วัดเมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน 
ในพ้ืนที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเีครือข่ายในระดบั
พื้นที่ น�าไปปรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินและ
พัฒนาเมือง มีพื้นท่ีเป้าหมายในการท�างานอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) และพื้นที่ตามแผนแม่บทและแผน
ปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
รวมทั้งสิ้น 18 พื้นที่  15 จังหวัด ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ�านวน 8 แห่ง 
ประกอบด้วย 

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
 เทศบาลเมืองสะเดา  
เทศบาลต�าบลเนินพระ 

เทศบาลต�าบลหน้าพระลาน 
เทศบาลต�าบลทับมา 

เทศบาลต�าบลบ้านฉาง
 เทศบาลต�าบลปริก

เทศบาลต�าบลกบินทร์ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ได้รับ 
การพัฒนาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการจัดการเมอืงสิง่แวดล้อม 
ยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
มีความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลเมือง (City  
Profile) ซึ่งสามารถจัดท�าและใช้งานสารสนเทศ 
เพือ่บรหิารจดัการส่ิงแวดล้อมเมืองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมถึงมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับ
พื้นที่ 

3.2.8 ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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ฐานข้อมูลตัวอย่าง
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

(2) สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการ
 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เริ่มมีการพัฒนาระบบ
ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนด้วยตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) ต่อมาปรับปรุงระบบ
ให้สามารถประเมินได้ครอบคลุมทุกประเด็นของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และอยู่ในรูปของการประเมิน
ออนไลน์ ผ่านทาง http://sar.deqp.go.th/ ระบบ 
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วนส�าคัญ คือ 

  ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ  ของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่นี้ จะช่วย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดึงข้อมูลจาก 
ระบบสารสนเทศเชงิพืน้ทีท่ีไ่ด้พัฒนาไว้แล้วไปใช้ประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ  เช่น ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการก๊าซเรือนกระจกของเมือง เป็นต้น 

ระบบ
ประมวลผลคะแนน 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน�าข้อมูลจากหน่วยงานนั้น ๆ  
มาใช้ส�าหรับการประเมินตนเองใน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ข้อมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 

2) ข้อมูลพื้นฐานของเมือง และ 
3) ข้อมูลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 

2.

3.

1.
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(3) ตรังยั่งยืน ท�าความดีด้วยหัวใจ 
 ลดภัยสิ่งแวดล้อม

 จงัหวดัตรังเป็นพ้ืนท่ีน�าร่องท่ีกรมส่งเสริมคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อมได้เข้าไปสนับสนุนกระบวนการท�างาน 
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  
และใช้ประเดน็การจดัการขยะเป็นจดุร่วมในการท�างาน
กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรัง 
สูเ่มอืงแห่งคณุภาพชวีติทีด่ ีโดยขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
ผ่านเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง และคณะ
กรรมการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กิจกรรมส�าคัญในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ 
 • กิจกรรมรณรงค์สร้างการเรียนรู้การจัดการ
ขยะสู่การพัฒนาการขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ท�าความดี
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติการ SAVE เพ่ือนมาเรียม “รณรงค ์
ตกัขยะทะเล เขตเลเสบ้าน เพือ่ตรังยัง่ยนื” ผ่านกจิกรรม
การตักขยะในทะเล และเก็บขยะชายฝั่ง สามารถเก็บ
ขยะทะเลได้มากถึง 889.5 กิโลกรัม ซึ่งรายได้จากการ 
ขายขยะน�าเข้ากองทุนเครือข่ายชมรมประมงพื้นบ้าน 
จังหวัดตรัง 
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(4) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

 โครงการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 
ด้วยการมส่ีวนร่วมทุกภาคส่วน เน้นหนกัไปทีก่ารส่งเสริม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ศาสนสถาน ภาคเอกชน  
ช่วยกันเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ผ่านการ 
ให้ความรูท้างสือ่ต่าง ๆ  และใช้กลไกทีเ่หมาะสมขบัเคล่ือน 
ในระดับพื้นที่ ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่

 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบัการเพิม่
พื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ�านวน 72 แห่ง จาก 51 จังหวัด 
 2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนวางแผนพัฒนาและ
ด�าเนินการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว น�าร่องในพื้นท่ี 15 แห่ง  
ของจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง โดยกรม 
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา 
ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามบริบท 
ของแต่ละพื้นที่ และพัฒนากลไกท่ีจะน�าไปใช้ขยายผล
กับพื้นที่อื่น

 3. จัดท�าแผนการด�าเนินงานทางเชื่อมนิเวศ 
(Green Corridor) 2 แห่ง ในพื้นที่เขตจตุจักร และ 
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อด�าเนินงานร่วมกับ 
ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในอนาคต
 4. พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ทางเว็บไซต์และ 
แอปพลเิคชนั เพือ่ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมี
เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล และองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล เข้าใช้งานระบบดงักล่าว ทัง้สิน้ 40 หน่วยงาน  
และท�าการรายงานผลการส�ารวจพื้นที่สีเขียวเข้ามา
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ทราบว่ามพ้ืีนทีส่เีขยีว  20,444.80  ไร่  
มีต้นไม้ทั้งสิ้น 43,306 ต้น คิดเป็นจ�านวนพื้นที่สีเขียว
ร้อยละ 0.0064 ต่อพืน้ทีข่องท้ัง 40 หน่วยงาน สามารถ
กักเก็บคาร์บอน รวมท้ังสิ้น 44,135 กิโลกรัม (ข้อมูล  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
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3.2.9 จัดการขยะอย่างยั่งยืน

(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขยะ

 จะรวบรวมข้อมูลด้านขยะมูลฝอยจากการ
ด�าเนินงานใน 11 กิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และน�าเสนอองค์ความรู้จากตัวอย่าง
ปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาการจัดการขยะที่ ได ้ผล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธภิาพสูงขึน้ เช่น การเช่ือมโยงข้อมลูจากระบบอืน่  
เพิ่มความสามารถในการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ
การน�าเข้าข้อมูลรายบุคคลและครัวเรือน นอกจากนี้ 
ระบบยังสามารถค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่ลดได้จากการจัดการขยะ 

 รวมถึงพัฒนาระบบตรวจจับและประมวลผล 
ในการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ถุงผ้า
หรอืบรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืน ทดแทนการใช้ถงุพลาสตกิ 
แบบใช้ครัง้เดยีว โดยเป็นการน�าเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ 
หรือ AI Platform มาประยุกต์ใช้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส�านึก 
แก่ประชาชนในการลดขยะพลาสติกในล�าดับต่อไป
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(2) นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเลือก
 ทดแทนถุงพลาสติกและโฟม

 ศึกษารวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนถุงพลาสติกและโฟม
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ�านวน 24 ผลิตภัณฑ์ พบว่า  
ผลติภณัฑ์ทางเลอืกทีม่คีณุสมบัตใิช้ทดแทนถงุพลาสตกิ 
และโฟมได้ ส่วนใหญ่ผลิตมาจากวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่  
วัสดุธรรมชาติ เส้นใย และเย่ือ จากวัสดุท้ังหมด  
จ�านวน 14 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา กาบหมาก ใบจาก/
ก้านจาก ใบลาน ใบตอง กาบกล้วย ใบไม้ กระจูด  
ไม้ไผ่ ทางปาล์มน�้ามัน กาบไผ่ ฝ้าย และชานอ้อย

 ส่วนการสร้างนวัตกรรม ได้รวบรวมข้อมูลจาก
สถาบันการศึกษา จ�านวน 3 แห่ง ซึ่งสถาบันการศึกษา
เหล่านี้สามารถผลิตองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีน�าไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติกและโฟม
ให้เหมาะกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ได้
ด�าเนินการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลตลาดต้นแบบ
การใช้ผลติภณัฑ์ทางเลอืกทดแทนถงุพลาสตกิและโฟม 
จ�านวน 8 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดชุมชน

 ทดแทนถุงพลาสติก
และโฟม

1 ผลิตภัณฑ์ 
คิดเป็น

ร้อยละ 4.17 ของ
กลุ่มตัวอย่าง

 ทดแทนโฟม

 ทดแทน
ถุงพลาสติก

7 ผลิตภัณฑ์ 
คิดเป็น

ร้อยละ 29.16 ของ
กลุ่มตัวอย่าง

นวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์

ทางเลือกทดแทน
ถุงพลาสติก

และโฟม

16 ผลิตภัณฑ์
คิดเป็น

ร้อยละ 66.67 ของ
กลุ่มตัวอย่าง
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(3) สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ
 อย่างยั่งยืน

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะต้นทาง ณ แหล่งก�าเนิด การน�าขยะกลับมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและขยายผล 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
นโยบายของจังหวัด ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศท่ีร่วมกันด�าเนินกิจกรรมลดและ 
คัดแยกขยะ จ�านวน 676 แห่ง สามารถน�าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ถึง 94,012 ตัน 

น�าขยะกลับมาใช้ได้
94,012 ตัน

676 แห่ง

1 ผลิตภัณฑ์ 
คิดเป็น

ร้อยละ 4.17 ของ
กลุ่มตัวอย่าง
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(4) ชุมชนปลอดขยะ

 เป ็น โครงการค ้นหาชุมชนปลอดขยะที่ม ี
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste)  
ตามหลัก 3Rs : ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่  
เพือ่ยกย่องเชดิชชูมุชนให้เป็นต้นแบบของการจดัการขยะ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ ด�าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีชุมชนท่ีได ้ รับ 
รางวัลชนะเลิศ ดังนี้

ประเภทชุมชนขนาดเล็ก 
ชุมชนบ้านท่าใหม่ 

อบต.ลานบ่า 
อ.หล่มสัก 

จ.เพชรบูรณ์
ประเภทชุมชนขนาดกลาง 

ชุมชนบ้านคุยมะม่วง 
หมู่ที่ 6 อบต.โนนพลวง

อ.ลานกระบือ 
จ.ก�าแพงเพชร

ประเภทชุมชนขนาดใหญ ่
ชุมชนบ้านไร่ 
ทต.อุโมงค์ 

อ.เมืองล�าพูน 
จ.ล�าพูน

(5) ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง

 จัดอบรมผู้น�าการเปล่ียนแปลงลดคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง มุ่งพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรจิตอาสา
สร้างวินัยและจิตส�านึกในการจัดการขยะที่ต้นทาง  
สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู ้ผ่านการฝึกอบรมทั้งส้ิน  
255 คน นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายจิตอาสา 
ให้ครอบคลมุทกุจังหวดั ร่วมกนัขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
ด้านการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของตน ที่ผ่านมา 
มีการจัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

Zero Waste
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(6) พื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

 ยกระดับชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ
ที่มีความพร้อม จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 
ถ่ายทอดแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
แบบครบวงจรให้กับหน่วยงานและบุคคลท่ีสนใจ 
ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ จ�านวน 27 แห่ง 
และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ จ�านวน 12 แห่ง  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดตั้งเพิ่มอีก 5 แห่ง 
ประกอบด้วย 

 ในขณะเดียวกันยังได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของศูนย์ฯ ให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ทั้งระบบ เทคนิคการเป็นวิทยากร และการ
สื่อสารในท่ีสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที ่
ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ รับทราบ
ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของศูนย์เรียนรู ้  
เพื่อร่วมกันพัฒนา รวมถึงสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ 
และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

5 ศูนย์เรียนรู้

 1. ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จ.ขอนแก่น 
 2. ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 
  โรงเรยีนหวัตะพานวทิยาคม จ.อ�านาจเจริญ 
 3. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ 
  ชุมชนบ้านดอนกลอย จ.นครราชสีมา 
 4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ 
  ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม จ.ขอนแก่น 
 5. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ 
  ชุมชนบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี

103



3.2.10 สื่อสารให้ความรู้ และสร้างจิตส�านึก

 สือ่สารให้ความรู ้สร้างความตระหนักและจติส�านึก 
ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ  เช่น คลิปวิดีโอสั้น อินโฟกราฟิก 
สปอตรณรงค์ สารคดี สกู๊ปข่าว บทความ และสื่อสาร
ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) ผ่านทางสื่อ
กระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับประชาชน 
ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 
จัดกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ  เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า 15,000,000 คน  
มีประเด็นในการสื่อสาร ประกอบไปด้วย การบริโภค 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะและ 
สิง่แวดล้อม และการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนั ฯลฯ 
ตัวอย่างสือ่ทีน่่าสนใจ อาท ิไวรลัคลปิ สร้างแรงบนัดาลใจ 
ผ ่านบุคคลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สารคดีสั้น 
“The Green Diary” วิธีรักษ์โลก สารคดีสร้าง 
แรงบนัดาลใจด้านการจดัการขยะตัง้แต่ต้นทาง ผ่านต้นแบบ 
ความส�าเร็จ ในรูปแบบสารคดี เผยแพร่ความเคลือ่นไหว 
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว ่ าด ้วย 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที ่25 ในรายการ
ข่าว 3 มิติ เป็นต้น 

ได้กว่า 15,000,000 คน
สามารถสื่อสารและเข้าถึงประชาชน
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3.2.10 สื่อสารให้ความรู้ และสร้างจิตส�านึก

การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
หมอกควัน
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การเสริมสร้าง
จิตส�านึกด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลองค์กร
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กรอบ มีคนครอง

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�า

พนักงานราชการ

พนักงาน
จ้างเหมาบริการ

1.  อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่
 อัตราก�าลังกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (โครงสร้างภายใน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มีบุคลากร รวมทั้งหมด 589 คน โดยแบ่งเป็น

192 186

27 27

299 291

86 85

604 589รวมทั้งสิ้น 

หน่วย : คน
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2.  งบประมาณและผลการใช้จ่าย
  2.1 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายทีไ่ด้รบัจัดสรร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน  
666,232,800 บาท ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 6,535,800 บาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ -0.97 ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น จ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแบบจัดท�าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ�าแนกตามงบรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (สงป. 302)

รวมทั้งสิ้น 

2.52พ.ศ.  2562

พ.ศ.  2563

+เพิ่ม / -ลด

162,267,500

166,364,700

-5.14134,411,500

127,500,300

39.9447,411,000

66,346,000

-6.89
328,678,600

306,021,800

 | 672,768,600 | 

 | 666,232,800 | 
  - 6,535,800 - 0.97

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

ประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ

พ.ศ.  2562

พ.ศ.  2563

พ.ศ.  2562

พ.ศ.  2563

พ.ศ.  2562

พ.ศ.  2563

พ.ศ.  2562

พ.ศ.  2563

4,097,200

-6,911,200

-22,656,800

การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 

18,935,000

หน่วย : บาท
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 2.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายกิจกรรม  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน  
666,232,800 บาท แยกตามแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ/รายการ-กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ-กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 (พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
 บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม)

รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรบุคคล 169,195,900

รวม 169,195,900

2. แผนงานพื้นฐาน
 ด้านการสร้างการเติบโต
 บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75,410,400

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

58,567,900

กิจกรรมที่ 3 : พฒันาขอ้มูล ระบบสารสนเทศและการให้บรกิาร 22,425,300

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
 ด้านสิ่งแวดล้อม

13,252,100

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 92,587,400

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 41,377,000

รวม 303,620,100

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
 และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 สู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อม
 ยั่งยืนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

6,500,000

รวม 6,500,000

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย
 และพัฒนานวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

30,538,700

รวม 30,538,700
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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ-กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)

5. แผนงานยุทธศาสตร์
 จัดการผลกระทบ
 จากการเปลี่ยนแปลง
 สภาวะภูมิอากาศ

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : สง่เสรมิการมสีว่นรว่มดา้นการผลติ การบรกิาร 
 และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

29,000,000

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ
 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรม : การเสริมพลงัความรว่มมือดา้นการเปล่ียนแปลง
 ภูมิอากาศของประเทศไทยตามอนุสัญญา
 สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส

15,940,000

โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 44,630,000

โครงการที่ 4 : โครงการสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วม
 ในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

กิจกรรม : สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า 
 ลดหมอกควัน

14,622,100

รวม 104,192,100

6. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ
 และสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ
 มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 : เสริมศักยภาพองค์ความรู้การจัดการขยะ
 ที่ต้นทาง

8,600,000

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนากลไกเครื่องมือในการลด
 และคัดแยกขยะที่ต้นทาง

9,586,000

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะที่ต้นทาง
 โดยประชาชน

34,000,000

รวม 52,186,000

รวมทั้งสิ้น 6 แผนงาน 666,232,800

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแบบจัดท�าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สงป. 301)
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หมายเหตุ : ข้อมูลจากแบบจัดท�าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ�าแนกตามงบรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 (สงป. 302)

 2.3 ผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบรายจ่าย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ถึง ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2563 รวมท้ังส้ินเป็นเงิน 586,159,207.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.27 ของงบประมาณ 
ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

รวมทั้งสิ้น 

99.48
งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลการเบิกจ่าย

166,364,700

165,802.700

91.40
งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

127,500,300

124,328,600

83.66
งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

66,346,000

49,090,000

94.33

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

306,021,800

282,541,100

 | 666,232,800 | 

 | 622,324,400 |  586,159,207.50

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

94.19

รวมทั้งสิ้น
(หลังคืนงบบุคลากร
ให้ส�านักงบประมาณ)

 | 666,232,800 | 

 | 621,762,400  |  586,159,207.50

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

94.27

- 562,000คืนงบบุคลากรให้ส�านักงบประมาณ

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

ประเภทงบรายจ่าย

คืนงบบุคลากร
ให้ส�านักงบประมาณ    562,000

หน่วย : บาท

164,932,279.52

113,631,018.80

  41,069,462,66

266,526,446.52
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หน่วย : บาท

 2.4 รายงานการเงิน ปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 2298 5509

นางภาวินี  ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 2298 5643
0 2278 8456

นายวรพล  จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 2278 8424

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นายวรพล  จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 0 2278 8424

นางสาวอรอัญญา  ใหลประดิษฐ ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2278 8400-19 
ต่อ 1449

นายอรรจภิษัช  พิณตานนท์ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2298 5736

นางจงรักษ์  ฐินะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ 0 2298 5508
0 2278 8400-19  

ต่อ  1959

ส�านักงานเลขานุการกรม 

นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม 0 2298 5619

นางสาวชวนปลื้ม  บุนนาค ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ 0 2298 5618

นางสาวหฤทัย  ปภุสสโร ผู้อ�านวยการกลุ่มการคลัง 0 2298 5623

นางทัดทรวง  สุขสว่าง ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2298 5620

นายอุดม  พิสุทธิ์อาภา ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ 0 2278 8429

นายบัญชา  พันธุลี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5607

กองส่งเสริมและเผยแพร่

นายจักรชัย  ชุ่มจิตต์ ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ 0 2298 5625

นางสาวระเบียบ  ภูผา ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ 0 2298 5608

นายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล ผู้อ�านวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา 0 2298 5628

นางสาวเพชรดา  อ้อชัยภูมิ ผู้อ�านวยการกลุ่มรณรงค์ 0 2278 8453

นางสาวจริยา  ชื่นใจชน ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม 0 2298 5630

นายเอกราช  ข�ามะโน ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ 0 2298 5648

นายบุญสม  สุวรรณสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5626

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  

นายปัญญา  วรเพชรายุทธ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 0 2577 2387

นางนิตยา นักระนาด  มิลน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
สิ่งแวดล้อม

0 2577 4182-9
ต่อ 1210

คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

นางสาวหทัยรัตน์  การีเวทย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน 0 2577 4182-9
ต่อ 1305

นางสาวรุจยา  บุณยทุมานนท์ ผู้อ�านวยการกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน 0 2577 4155

นายรัฐ  เรืองโชติวิทย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม

0 2577 4182-9
ต่อ 1123

นายปัญจา  ใยถาวร ผู้อ�านวยการกลุ่มน้�าและขยะ 0 2577 4182-9
ต่อ 1304

นายเจนวิทย์  วงษ์ศานูน ผู้อ�านวยการกลุ่มสารอันตราย 0 2577 4182-9
ต่อ 1222

นางสาวสุปรานี  บุญเรืองรุ่งธนา ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ 0 2577 4182-9
ต่อ 1333

นายอัศมน  ลิ่มสกุล ผู้อ�านวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 0 2577 4182-9
ต่อ 2216

นางจินดารัตน์  เรืองโชติวิทย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2577 4182-9
ต่อ 1125

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   

นายอุบล  มุสิกวัตร ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม 0 2278 8448

นายประภาสสิทธิ์  ศิริโพธิ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ 0 2298 5635

นายธนาพันธ์  สุกสอาด ผู้อ�านวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ 0 2298 5637

นางปาริชาติ  หาญเรืองเดช ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
และผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

0 2298 8431

นายปกาสิต  เสือรอด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5632

ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

นางสาวพรพิมล  วราทร  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 0 2298 5654

นางวรวรรณ  ประชาเกษม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 0 2298 5357
0 2278 8400-19

ต่อ 1701

นางทองใบ  เวชพันธ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

0 2298 5357

นายสมพจน์  เตชะมีนา ผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม 0 2298 5640

นางสร้อยนภา  หาญเมตตา ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 0 2298 5652

นายด�ารงศักดิ์  จันทร์วิไล ผู้อ�านวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน 0 2298 5358

นางชลธิชา  มาลากุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5639

137



ชื่อ นามสกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  (แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างภายใน)

นางศุภวรรณ  วงษ์ประยูร ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2298 5644

นางสาวนงลักษณ์  ขิรณะ ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล 0 2298 5872

นางสาวหฤทัย  ปภุสสโร           ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 0 2298 5645

นางสาวบาจรีย์  สงวนวงศ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ 0 2298 5646

นางสาววสุเนตร  รัตนสุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5872

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม  (แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างภายใน)

นายวิชาญ  สุขสว่าง ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม  0 2577 7069

นางสมใจ  สิมาฉายา ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ  0 2577 4182-9
ต่อ 3509

นางสาวบุษบา  อบอาย ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 0 2577 4182-9
ต่อ 3510

นางศรีวรรณ  ภิรมย์รื่น ผู้อ�านวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 2577 4182-9
ต่อ 3630

นางสาวอนงค์นาฎ  อินสุธา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2577 4182-9
ต่อ 3620

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างภายใน)

นางสาวอุมา  ศรีสุข ผู้อ�านวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0 2298 5649

นางสาวผกาภรณ์  ยอดปลอบ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 0 2298 5649

นางสาวนันทวรรณ  ประเสริฐ ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการคณะกรรมการเครือข่าย
และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5649

นายณัฐพงศ์  นันทชัยพงศ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน 0 2298 5649

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างภายใน)

นางจงรักษ์  ฐินะกุล ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

0 2298 5508
0 2278 8400-19  

ต่อ  1959

นางสาววรรณวิมล  ภัทรสิริวงศ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดการองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400-19
ต่อ 1405

นางสมใจ  สิมาฉายา ผู้อ�านวยการกลุ่มเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

0 2278 8400-19
ต่อ 1405

นางสาววรวรรณ  นาคบรรพต ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการและประสานข้อมูล 0 2278 8400-19
ต่อ 1405

นางสาวแฟรดาซ์  มาเหล็ม ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400-19
ต่อ 1405

หมายเหตุ : นางจงรักษ์  ฐินะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม 
  และผู้อ�านวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกหน้าที่หนึ่ง
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ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมสรรพากร

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ธนาคารกสิกรไทย
IBM

กระทรวงการคลัง

กรม
ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สวัสดิการทหารบก โรงพยาบาลรามาธิบดี

ไปเตาปูน

ไปสะพานแดง

สี่แยกประดิพัทธ์

สี่แยกสะพานควาย

ไปจตุจักร ไปสยาม

ไปดินแดง
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ู
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าช
วิถ

ี

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ถนนพระรามที่ 6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ห้างสรรพสินค้าโลตัส รังสิต

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สถานบ�าบัดพิเศษหญิง

ห้างสรรพสินค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ตลาดรังสิต คลองรังสิต

ถนนรังสิต - นครนายก

วัดธรรมกาย
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์

สี่แยกตึกชัย
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ไป จ.นครนายก

ไปบางปะอิน

ไปดอนเมือง

ไป จ.ปทุมธานี

แผนที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

สถานี BTS อารีย์

ลา วิลล่า อารีย์
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 
 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์ 02 278 8400-19

 โทรสาร 02 298 5606

 สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม 02 278 8444

  Website : www.deqp.go.th

  Facebook : deqpth

  Youtube : Green Thailand

  Line : @deqp

  Instagram : deqp_thailand

   Twitter : deqpth
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