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สารจากอธิบดี

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท�าให้เราต้องปรับเปล่ียน 
การใช้ชีวิตจากเดิมท่ีเคยเป็นมาสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่แตกต่างจากในอดีต แม้ว่าในบางกรณี  
ชีวิตวิถีใหม่ เช่น การท�างานแบบ Work From Home จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะช่วยลดปัญหามลพิษ 
จากการเดินทาง แต่ในทางกลับกัน ชีวิตวิถีใหม่ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นเช่นกัน อาทิ การใช้ 
บริการ Food Delivery ที่ เพิ่มมากขึ้น ส ่งผลให ้เกิดขยะพลาสติกจ�านวนมหาศาล การท�างานของ 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมในช่วงที่ผ ่านมาจึงมุ ่งเน ้นไปที่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช ้ชี วิต 
ของคนในสังคมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่อย ๆ น�าพาสังคมก้าวผ่านการใช้ชีวิตแบบ New Normal 
ไปสู ่วิถี “Next Normal” ที่ต ้องดูแลรักษาตนเองให้ห่างไกลจาก COVID - 19 ควบคู ่ไปกับการใส่ใจ 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน โดยเรียนรู ้ ท่ีจะ “ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด 
เพื่อคืนธรรมชาติสู ่สมดุล” เช่น การรณรงค์ให้คนไทยลดปริมาณขยะ และรู ้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  
ส่งเสริมการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และงานอีกหลาย ๆ ด้าน ดังที่ได้รวบรวมไว้ใน 
รายงานฉบับน้ี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภารกิจของเราจะเป็นเสมือนต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชนเกิดประกายความคิดในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ บนสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นายเฉลิมชัย  ปาปะทา 
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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สภาพภูมิอากาศ และผู้ตรวจราชการกรม

นางณัฐวรรณ  ชมอินทร์

ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายอรรจภิษัช  พิณตานนท์

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางวรวรรณ  ประชาเกษม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน และผู้ตรวจราชการกรม
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บทสรุปผู้บริหาร

 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช้ “แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)” เป็นกรอบในการด�าเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ดี ด้วยองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ต้ังเป้าหมายว่า “ประชาชนจะต้องมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตร 
และส�านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม” ด้วยเหตุนี้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บทบาทของกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งไปท่ีการส่ือสาร และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
เพ่ือพัฒนาระบบการด�าเนนิงานของส่วนราชการ พบว่า ภาพรวมการด�าเนนิงานของกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานข้ันสูง ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกตัวชี้วัด  
ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

   การส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนามาตรฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน G - Green ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ผลิต และผู้ให้บริการในหลาย ๆ ภาคส่วน 
ของสังคมไทย ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงาน และองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน G - Green  
ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ Green Production จ�านวน 33 ผลิตภัณฑ์ / Green Hotel จ�านวน 68 แห่ง /  
Green Office จ�านวน 170 แห่ง / Green National Park จ�านวน 23 แห่ง / Green Restaurant จ�านวน 20 แห่ง 
และ Green Airport จ�านวน 5 แห่ง 

   การรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs  
เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม บูรณาการการท�างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single - Use Plastics) 
สามารถลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกลงได้ถึง 14,349.60 ล้านใบ หรือคิดเป็น 81,531,818.20 กิโลกรัม  
และยังสนับสนุนให้มีการน�าขยะที่เกิดขึ้น หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณ
หมุนเวียน) สามารถรวบรวมขยะประเภทต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เป็นจ�านวนมาก 

   การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) พฒันาเมอืงไปสูก่ารเป็นเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื 
(Green City) และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มี อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ
พื้นที่ จ�านวน 90 แห่ง / มี อปท. ที่ได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ�านวน 16 แห่ง และยกระดับ 
เป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ จ�านวน 8 แห่ง
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   การเสริมพลังรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคี 
เครือข่ายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ผนวกความรู้เรื่องการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศเข้าสูร่ะบบการศกึษา รวบรวม และเชือ่มโยงฐานข้อมลูสารสนเทศการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการปรบัตวั 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดก๊าซเรือนกระจกมาไว้ในที่เดียวกัน จัดท�า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 
เสริมศักยภาพและเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศ Action for  
Climate Empowerment สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่มีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โลกร้อน เป็นต้น 

   พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการท�างาน ทั้งด้านผลลัพธ์ ความคุ้มค่า 
และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน โดยน�าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พร้อมกับปรับตัวเข้าสู ่
การเป็นองค์กรดิจิทัล มีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างจริงจัง และปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรให้โปร่งใสตรวจสอบได้ จนกลายเป็นหน่วยงานภาครัฐอันดับต้น ๆ ของประเทศ ที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการบริหารจัดการองค์กรทั้งในแง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และจริยธรรมองค์กร

 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการสร้างจิตส�านึกให้กับประชาชน และประสาน 
ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เช่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ท่ีมาช่วย 
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการฝึกอบรม รวมถึงประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน�ามาใช้จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย 
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Executive Summary

 Since 2018, the Department of Environmental Quality Promotion has enacted the 20 Year 
Plan of Department of Environmental Quality promotion (2018 - 2037). The plan was used as  
a framework of vision and action of “promoting good environmental quality with wisdom and 
public participation”. Our ultimate objective is “the people must have an environmental - friendly 
lifestyle with an sense of responsibility towards their environment.” For this reasoning, all projects
and activities under the action by Department of Environmental Quality Promotion will be focused  
on communication to create an awareness for peoples about an environmental - friendly  
lifestyle, as well as encouraging all parties to participate in managing the environment in  
a sustainable way.

      The result from a performance evaluation as improving effective measurement of  
governmental action with regard to develop a systematic working procedure of government,  
found that the overall performance of the Department of Environmental Quality Promotion in  
the fiscal year of 2021 ranked by the higher tier as standard. The department also passes all 
performance indicators. There are some notable projects which made for the great performance 
evaluation namely; Promotion of environmental - friendly consumption and production. This  
is achieved by the development of the G - Green standard, including cover the various group of 
producers and consumers in Thai society. In 2021, there are several units both governmental  
and private sector that has been certified to meet G - Green standard, including 33 Green  
productions, 68 Green Hotels, 170 Green Offices, 23 Green National Parks, 20 Green Restaurants, 
and 5 Green Airports.

   Campaigning about building an awareness for public participating to manage waste  
at the beginning according to 3Rs. For example, there are some research studies for searching  
the new innovations involved with appropriately waste categories management. Integrating 
among governmental, private, and public sectors reduces the single - use plastics by  
14,349.60 million bags or approximately 81,531,818.2 Kg. Moreover, it supports the initiative  
in circulation of the emerged waste within the cycle that to be used and recycled in a suitable 
manner under the program called “Swap Waste for Merits”. This program is hugely successful  
in bringing recyclable waste back to the recycling process.
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   Promoting the Local Administration upgrades a city to a Sustainable City  
(Green City) and Eco Industrial Town. There are 90 agencies of Local administration which  
passed the criteria’s evaluation of Sustainable Cities, 16 agencies won the sustainable city  
awards including with the Eco Industrial Town, and 8 agencies upgrading as to be a learning 
model and educational center.

   Action for Climate Empowerment. Calling for cooperation from all parties involving  
the solution of climate change, for instance integrating the knowledge about climate change  
into curriculum in education system, collecting and linking an information system about  
adaptation and mitigation activities in one system, a (draft) Action for Climate Empowerment  
and Capacity - building Action Plan, building a network of cooperated Action for Climate  
Empowerment, and selecting a community model which to be ready as a Global Warming Learning 
Center, etc.

    Improvement of administrative organization. It focuses on achievement of work, 
among result, value, and build up a satisfaction for peoples. By adapting a new governmental  
administration, along with transformation into digitalize organization, there are seriously  
monitoring those approach, and improving effectively on administrative management by  
accountable governing with transparency and will be became the highest tier agencies in  
the country that get successful in management of organization in term of working achievement 
and ethics.  

 Moreover, the Department of Environmental Quality Promotion has always actively  
built awareness among communities and this resulted in cooperation which turned into several 
networks both in governmental sector, private sector, local community. These networks then  
take action in natural resources and environmental protection, for example; Natural  
Resources and Environmental Protection Volunteer Network (NEV-Net) for Protecting 
Natural Resources and Environment who played a great role in smog fires  problem. 
The department has developed their capability about environment by training, including 
applied the information technology, and research and innovation development in order to  
handle the problem on natural resources and environment.
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ข้อมูลองค์กร
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน 
   เป้าหมายการให้บริการ และกลยุทธ์ในการท�างาน

พันธกิจ

“ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ด้วยองค์ความรู้ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน”

วิสัยทัศน์

 สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง 
 องค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 
 สร้างจิตส�านึก เพิ่มศักยภาพ 
 และขีดความสามารถของประชาชน
 ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
   สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริม
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
 จัดการสิ่งแวดล้อม
   ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ 
 องค์ความรู้ และนวัตกรรมในการส่งเสริม
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นที่

และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ

แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการมลพิษ

และสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และธรณีพิบัติภัย

เป้าหมายการให้บริการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 

 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน
 ประชาชนเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลุ่มเป้าหมายสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตั้งรับปรับตัว

 กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย และภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน
 ชุมชนมีการคัดแยกจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs

 เป็นศูนย์กลางข้อมูล ที่ด�าเนินการจัดท�าข้อมูล รวบรวมข้อมูล กระจายข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ใช้ระบบการส่ือสารสาธารณะ เป็นช่องทางในการด�าเนนิงานส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมกบัทุกภาคส่วน 
 ในสังคมอย่างกว้างขวาง
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และอาสาสมัครในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 พร้อมทั้งบุคลากรหลัก และผู้น�าเครือข่ายเพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง Change Agent
 พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบ / ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง
 ใช้กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร และบรูณาการให้ตอบโจทย์แผนกรม รวมทัง้วจัิยต่อยอดให้สอดคล้อง 
 กับเป้าหมาย SDGs และ Thailand 4.0
  พัฒนาเครื่องมือ / กลไกในเชิงนวัตกรรมใหม่ด้านการมีส่วนร่วม 

เป้าหมายการให้บริการ

กลยุทธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
 การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
  ในการแข่งขัน

5.  ยุทธศาสตร์                  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
             

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 ภาครัฐ

5.1  การสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
  ต่อสิ่งแวดล้อม
5.4  การด�าเนินภารกิจพื้นฐาน 
  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
  ด้านการสร้างการเติบโต
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม

2.4 การพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ      

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจาย
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
 

5.1 การสร้าง                  การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
สภาพแวดล้อมของ                         ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบ
การจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
และธรณีพิบัติภัย

พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผ
นง

าน บุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์                     จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในเมือง 
ที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรม
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เกิดพลเมืองที่มีคุณภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

ประชาชนมีการจัดการ
ขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs

พื้นที่เป้าหมายมีการจัดการ
ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
อย่างเหมาะสม
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่วย
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น

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโต
บนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประชาชนเลือกซื้อ
เลือกใช้สินค้า
และบริการ
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมายสามารถน�า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ในการตั้งรับปรับตัวกับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
มีการเติบโตบนวิถีชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชุมชนมีการคัดแยก 
จัดการขยะที่ต้นทาง 
ตามหลักการ 3Rs

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง
ไฟป่าลดปัญหาหมอกควัน

2. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณ 
   ผลผลิต - โครงการ - รายการ / กิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
 การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
  ในการแข่งขัน

5.  ยุทธศาสตร์                  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
             

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 ภาครัฐ

5.1  การสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
  ต่อสิ่งแวดล้อม
5.4  การด�าเนินภารกิจพื้นฐาน 
  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
  ด้านการสร้างการเติบโต
  บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม

2.4 การพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ      

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจาย
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
 

5.1 การสร้าง                  การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
สภาพแวดล้อมของ                         ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบ
การจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
และธรณีพิบัติภัย

พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผ
นง

าน บุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์                     จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในเมือง 
ที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
มีพฤติกรรม
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เกิดพลเมืองที่มีคุณภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

ประชาชนมีการจัดการ
ขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs

พื้นที่เป้าหมายมีการจัดการ
ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
อย่างเหมาะสม

เป
้าห

มา
ย

กา
รใ

ห้บ
ริก

าร
หน

่วย
งา

น

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโต
บนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประชาชนเลือกซื้อ
เลือกใช้สินค้า
และบริการ
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมายสามารถน�า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ในการตั้งรับปรับตัวกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
มีการเติบโตบนวิถีชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชุมชนมีการคัดแยก 
จัดการขยะที่ต้นทาง 
ตามหลักการ 3Rs

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง
ไฟป่าลดปัญหาหมอกควัน

2. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณ 
   ผลผลิต - โครงการ - รายการ / กิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์
ตัว

ชี้ว
ัด

เชิงปริมาณ
• จ�านวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
 ในการด�าเนินกิจกรรม
 ด้านสิ่งแวดล้อม (32,570 คน)
• จ�านวนประชาชนรับรู้ข้อมูล
 ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
 (3,377,500 คน)

เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 (ร้อยละ 50)

เชิงปริมาณ
•   จ�านวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
 เชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็น
 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (6 เมือง)
 
เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 (ร้อยละ 40)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
 เลือกซื้อ เลือกใช้สินค้า
 และบริการที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม
 (29,000 คน)
• จ�านวนมูลค่าสินค้า
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ที่ประชาชนเลือกซื้อ 
 เลือกใช้ (1.5 ล้านบาท)
• จ�านวนสินค้าและบริการ
 ได้รับการขึ้นทะเบียน
 รับรองมาตรฐานการผลิต
 และบริการที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม (250 แห่ง)

เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละจ�านวนของสินค้า
 และบริการที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 (ร้อยละ 50)

เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 สามารถน�าความรู้ไป
 ใช้ประโยชน์ในการตั้งรับ
 ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
 (ร้อยละ 30)

 

เชิงปริมาณ
•   จ�านวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 (76 เมือง)
 
เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของเมืองมีคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 (ร้อยละ 35)

เชิงปริมาณ
• ปริมาณขยะน�ากลับมาใช้ประโยชน์
 (40,000 ตัน)
• ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลง
 (3,500 ล้านใบ)
 
เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
 ที่ต้นทาง
 (ร้อยละ 80)

เชิงปริมาณ
•   พื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น
 (45 พื้นที่)
 
เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละการมีส่วนร่วมของ
 เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
 ป้องกันไฟป่าหมอกควัน
 ร่วมกับภาคี
 (ร้อยละ 85)
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รายการ : บุคลากรภาครัฐ
(167.6426 ลบ.)

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(252.9088 ลบ.)

โครงการ :  โครงการส่งเสริมเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(5.7000 ลบ.)

โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(20.6095 ลบ.)

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และเสริมศักยภาพด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5.9360 ลบ.)

โครงการที่ 3 : โครงการ
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(39.2750 ลบ.)

โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัย
และการมีส่วนร่วมของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
(44.5318 ลบ.)

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลด
ปัญหาหมอกควัน
(10.6578 ลบ.)

กิจ
กร

รม

กิจกรรม : การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(167.6426 ลบ.)

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือ
ของเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(67.8235 ลบ.)

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(46.9370 ลบ.)

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล
ระบบสารสนเทศ และการให้บริการ
(18.5013 ลบ.)

กจิกรรมที ่4 : พฒันาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
(11.1721 ลบ.)

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
(64.2211 ลบ.)

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร
(44.2538 ลบ.)

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเมืองส่ิงแวดล้อม
ยั่งยืน ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(5.7000 ลบ.)

กิจกรรม : ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมด้านการผลิต
การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(20.6095 ลบ.)

กิจกรรม : เสริมพลังความร่วมมือ
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ของประเทศไทยตามอนุสัญญา
สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภมิูอากาศ และความตกลงปารสี
(5.9360 ลบ.)

กิจกรรม : ส่งเสริมเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(39.2750 ลบ.)

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้
และสื่อสารสร้างความเข้าใจ
การจัดการขยะที่ต้นทาง
(8.6500 ลบ.)

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และพฒันากลไกการจดัการขยะต้นทาง
โดยประชาชน
(35.8818 ลบ.)

กิจกรรม : สร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายในการป้องกัน
การเผาในที่โล่ง ไฟป่า 
และลดปัญหาหมอกควัน
(10.6578 ลบ.)
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์

ตัว
ชี้ว

ัด

เชิงปริมาณ
• จ�านวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
 ในการด�าเนินกิจกรรม
 ด้านสิ่งแวดล้อม (32,570 คน)
• จ�านวนประชาชนรับรู้ข้อมูล
 ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
 (3,377,500 คน)

เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 (ร้อยละ 50)

เชิงปริมาณ
•   จ�านวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
 เชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็น
 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (6 เมือง)
 
เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 (ร้อยละ 40)

เชิงปริมาณ
• จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
 เลือกซื้อ เลือกใช้สินค้า
 และบริการที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม
 (29,000 คน)
• จ�านวนมูลค่าสินค้า
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ที่ประชาชนเลือกซื้อ 
 เลือกใช้ (1.5 ล้านบาท)
• จ�านวนสินค้าและบริการ
 ได้รับการขึ้นทะเบียน
 รับรองมาตรฐานการผลิต
 และบริการที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม (250 แห่ง)

เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละจ�านวนของสินค้า
 และบริการที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 (ร้อยละ 50)

เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 สามารถน�าความรู้ไป
 ใช้ประโยชน์ในการตั้งรับ
 ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
 (ร้อยละ 30)

 

เชิงปริมาณ
•   จ�านวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 (76 เมือง)
 
เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของเมืองมีคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโต
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 (ร้อยละ 35)

เชิงปริมาณ
• ปริมาณขยะน�ากลับมาใช้ประโยชน์
 (40,000 ตัน)
• ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลง
 (3,500 ล้านใบ)
 
เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
 มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
 ที่ต้นทาง
 (ร้อยละ 80)

เชิงปริมาณ
•   พื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น
 (45 พื้นที่)
 
เชิงคุณภาพ
•   ร้อยละการมีส่วนร่วมของ
 เครือข่ายในการเฝ้าระวัง
 ป้องกันไฟป่าหมอกควัน
 ร่วมกับภาคี
 (ร้อยละ 85)
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รายการ : บุคลากรภาครัฐ
(167.6426 ลบ.)

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(252.9088 ลบ.)

โครงการ :  โครงการส่งเสรมิเมอืงอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(5.7000 ลบ.)

โครงการที่ 1 : โครงการ
ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(20.6095 ลบ.)

โครงการที่ 2 : โครงการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และเสริมศักยภาพด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5.9360 ลบ.)

โครงการที่ 3 : โครงการ
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(39.2750 ลบ.)

โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัย
และการมีส่วนร่วมของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
(44.5318 ลบ.)

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลด
ปัญหาหมอกควัน
(10.6578 ลบ.)

กิจ
กร

รม

กิจกรรม : การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(167.6426 ลบ.)

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือ
ของเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(67.8235 ลบ.)

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(46.9370 ลบ.)

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล
ระบบสารสนเทศ และการให้บริการ
(18.5013 ลบ.)

กจิกรรมที ่4 : พฒันาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
(11.1721 ลบ.)

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
(64.2211 ลบ.)

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร
(44.2538 ลบ.)

กจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาเมืองสิง่แวดล้อม
ยั่งยืน ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(5.7000 ลบ.)

กิจกรรม : ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมด้านการผลิต
การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(20.6095 ลบ.)

กิจกรรม : เสริมพลังความร่วมมือ
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
ของประเทศไทยตามอนุสัญญา
สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภมิูอากาศ และความตกลงปารสี
(5.9360 ลบ.)

กิจกรรม : ส่งเสริมเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(39.2750 ลบ.)

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้
และสื่อสารสร้างความเข้าใจ
การจัดการขยะที่ต้นทาง
(8.6500 ลบ.)

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และพัฒนากลไกการจดัการขยะต้นทาง
โดยประชาชน
(35.8818 ลบ.)

กิจกรรม : สร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายในการป้องกัน
การเผาในที่โล่ง ไฟป่า 
และลดปัญหาหมอกควัน
(10.6578 ลบ.)
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 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดท�าแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -  
2580) โดยให้ความส�าคัญกับความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ 
หลาย ๆ ฉบับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.  2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.  2561 - 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 ประเด็นหลัก ในการขับเคล่ือนการด�าเนินงาน

การบริหารจัดการองค์กร : 
มีเป้าหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นองค์กรที่พร้อมรองรับภารกิจตามนโยบาย
ระดับชาติ และนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมการผลิต และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : 
มีเป้าหมายให้ประชาชนเลือกซื้อ
และใช้สินค้า และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน
อย่างต่อเนื่อง

การจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชน : 
มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคม
ปลอดขยะ Zero Waste Society

การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน : 
มีเป้าหมายให้เมืองมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ
ประเทศและระดับอาเซียน ควบคู่ไปกับ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : 
มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต�่า ประชาชนมีความพร้อม
ในการตั้งรับ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตร
และส�านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

“ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ด้วยองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน”

วิสัยทัศน์

3. แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2561 - 2580)
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4. ผังความเชื่อมโยงระหว่างแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กับแผนยุทธศาสตร์
    ในการพัฒนาประเทศ 

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปที่ 2

ปรับปรุงระบบและกลไก
การเฝ้าระวังควบคุม
ติดตามตรวจสอบ

มลพิษ

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปที่ 6

ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน
ระบบงบประมาณ

และเครื่องมือ
บริหารจัดการ

เป้าหมายที่ 2
ฟื้นฟูและสร้างใหม่

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนา

สังคม เศรษฐกิจ
ของประเทศ

เรื่อง ระบบบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการลด

ก๊าซเรือนกระจกและ
ขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปที่ 3

ผลักดันทุกภาคส่วน
ให้ร่วมแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เรื่อง สิ่งแวดล้อม

เรื่อง ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็น

การปฎิรูปที่ 1 
ทรัพยากรป่าไม้

และสัตว์ป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ประเด็นที่ 6
พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

ประเด็นท่ี 18
การเติบโต
อย่างย่ังยืน

ประเด็นที่ 20
     การบริการ
   ประชาชนและ
 ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

ประเด็นที่ 23

4

5

บริหารจัดการ
องค์กร

การส่งเสริม          เมือง
สิ่งแวดล้อม         ยั่งยืน

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
เพ่ือรองรับ
 การเปล่ียนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ

เรื่อง สิ่งแวดล้อม

แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ประชาชน        
ที่เป็นมิตร 
รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ
นาอย่างยั่งยืน

  ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการสรา้งการเตบิโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิ
ตรกั

บส่ิง
แวด

ล้อม
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พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

เป้าหมายที่ 3
ใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโต

บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุล ภายใต้
ขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศ

เป้าหมายที่ 4
ยกระดับกระบวนทัศน์

เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
บนหลักของการ
มีส่วนร่วมและ
ธรรมมาภิบาล

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปที่ 3

 การบริหารจัดการ
ขยะในทะเล
และชายฝั่ง

เรื่องและประเด็น
การปฏิรูปที่ 1

เสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการมลพิษ

ที่แหล่งก�าเนิด
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ 3 การสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน

และระบบนิเวศฯ

เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้

อย่างยั่งยืน มีสมดุล

เรื่อง สิ่งแวดล้อม

เรื่อง ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

ประเด็นที่ 18

การเติบโต
อย่างยั่งยืน

ประเด็นที่ 18
   การเติบโต
อย่างยั่งยืน

1

2

3

บริหารจัดการ
องค์กร

การส่งเสริม
การผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตร
    กับสิ่งแวดล้อม

การจัดการ
ขยะที่ต้นทาง
โดยประชาชน

การส่งเสริม          เมือง
สิ่งแวดล้อม         ยั่งยืน

ประชาชน        
ที่เป็นมิตร 
รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ
นาอย่างยั่งยืน

มีวิถีชีวิต
และส�านึก
ต่อ

  ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการสรา้งการเตบิโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิ
ตรกั

บส่ิง
แวด

ล้อม แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
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5. อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ 

ส�านักงาน
เลขานุการกรม

ผู้บริหาร
(อสส. รอง อสส.)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมและเผยแพร่

ส�านักส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3

71

มีคนครอง (คน)

101

144

56

79

21

39

ข้าราชการ : 3

ข้าราชการ : 20
พนักงานราชการ : 32
จ้างเหมาบริการ : 19

ข้าราชการ : 30
ลูกจ้างประจ�า : 8
พนักงานราชการ : 56
จ้างเหมาบริการ : 7

ข้าราชการ : 17
พนักงานราชการ : 36
จ้างเหมาบริการ : 3

ข้าราชการ : 41
ลูกจ้างประจ�า : 12
พนักงานราชการ : 66
จ้างเหมาบริการ : 25

ข้าราชการ : 32
ลูกจ้างประจ�า : 1
พนักงานราชการ : 40
จ้างเหมาบริการ : 6

ข้าราชการ : 7
ลูกจ้างประจ�า : 2
พนักงานราชการ : 10
จ้างเหมาบริการ : 2

ข้าราชการ : 15
ลูกจ้างประจ�า : 2
พนักงานราชการ : 21
จ้างเหมาบริการ : 1
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กองส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กองอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

35

8

7

5

1

4

1

1

ข้าราชการ : 2
พนักงานราชการ : 5
จ้างเหมาบริการ : 1

ข้าราชการ : 3
พนักงานราชการ : 4

ข้าราชการ : 1
พนักงานราชการ : 2
จ้างเหมาบริการ : 1

ข้าราชการ : 3
พนักงานราชการ : 2

ข้าราชการ : 1

ข้าราชการ : 1

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมและเผยแพร่

ข้าราชการ : 8
พนักงานราชการ : 22
จ้างเหมาบริการ : 5

หมายเหตุ :  อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

กรอบ 191

คนครอง 185

78

70

593

576

รวม

มีคนครอง (คน)

หน่วย : คน

299

296

25

25

  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงาน
ราชการ

จ้างเหมา
บริการ

ข้าราชการ : 1
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6.  การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
    ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมส่งเสรมิคณุภาพ

สิง่แวดล้อมได้รบัจดัสรร
งบประมาณ จ�านวน

547,261,500 บาท
(ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

< 118,971,300 บาท

(หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
-17.86
ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย
 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

166,364,700

164,717,400

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน

ร้อยละ

-17.86

รวมปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

666,232,800
รวมปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

547,261,500

ลดลง

-1,647,300

127,500,300

119,587,900

-7,912,400

66,346,000

43,671,500

-22,674,500

306,021,800

219,284,700

งบรายจ่ายอื่น

-86,737,100

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

ขอรับโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากร 
(ส�านักงบประมาณ)
5,438,200 บาท

ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก
กรมบัญชีกลาง
991,149.49 บาท

รวมทั้งสิ้น (หลังได้รับโอนจัดสรร
งบบุคลากรจากส�านักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลาง)
553,690,849.49 บาท

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากแบบจัดท�าแผน / 
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ผลผลิต / โครงการ จ�าแนกตาม
  งบรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
  (สงป. 302)

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

-0.99
ร้อยละ

-6.21
ร้อยละ

-34.18
ร้อยละ

-28.34
ร้อยละ

-118,971,300

หน่วย (บาท)

บาทบาท

บาท
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ผลการปฏิบัติราชการ
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 จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนา
ระบบการด�าเนนิงานของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม ได้คะแนนรวม
ทั้งสิ้น 91.19 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
    ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1.  ร้อยละของจ�านวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์
 การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  

 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการใช้งานระบบประเมนิ 
เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนด้วยตนเอง และเสริม
ประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ
พ้ืนที่ มีเทศบาลที่เข้ารับการประเมิน จ�านวน 98 แห่ง 
และมีเทศบาลท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินระดับพื้นที่ได้รับ 
การรับรอง จ�านวน 90 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.80 

 เทศบาลที่เข้ารับ
การประเมิน

98
เทศบาลที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับพื้นที่ได้รับการรับรอง

90

แห่ง

แห่ง

81.93
คะแนน
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2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
    การจัดการอย่างถูกต้อง 

 รณรงค์สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนมีส ่วนร่วม 
ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในโครงการสร้างวินัย 
และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ 
และสิ่ งแวดล ้อมที่ ยั่ งยืน  โดยจัดท� าสื่ อรณรงค ์
ประชาสัมพันธ์ เช่น การผลิตสารคดี และนิทรรศการ 
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ต ้นทางรวมถึง 
จัดท�าคู ่มือชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ 
เ พ่ือเป ็นแนวทางให ้ชุมชน และโรงเรียนน�าไปใช ้ 
ในการจดัการขยะในบริบทของตนเองให้เกดิประสทิธผิล 
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ  
อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 84.81

3.  จ�านวนเมืองในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 ท่ีพัฒนายกระดับตนเองสู่เมืองสิ่งแวดล้อม 
 ยั่งยืน 

 พัฒนาองค์ความรู ้ และกรอบแนวคิดด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองผ่านเกณฑ์ช้ีวัดเมืองน่าอยู ่ 
คูอ่ตุสาหกรรมเชงินเิวศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดท�า
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง รวมทั้ง
ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนด้วยตัวเอง โดยมีเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่ยกระดับตนเองสู่เมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน 
ทัง้หมด 8 เมอืง ประกอบด้วย 1)  เทศบาลนครระยอง 
2) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 3) เทศบาลต�าบลท่าตลาด  
4) องค์การบริหารส่วนต�าบลกบินทร์ 5) องค์การ 
บริหารส่วนต�าบลยายชา 6) องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ท่าสะท้อน 7) องค์การบริหารส่วนต�าบลปากแรด และ 
8) องค์การบริหารส่วนต�าบลวังดาล 

78.53
คะแนน

100
คะแนน

29



11 ชุดข้อมูล

4.  การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : การพัฒนา
 ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
 เพื่อน�าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
 (Open Data) 

 พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน�า 
ไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยจัดท�า
ข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิด 
ทีส่�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) ก�าหนด 
จ�านวน 11 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 91.60 ของ 
ชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล 

 

5.  การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น 
 ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

 จัดท�ารายงานข ้อมูลการประเมินสถานะของ 
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
และด�าเนินการประเมินสถานะของกรมในการเป็น 
ระบบราชการ 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ของส�านักงาน  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก .พ.ร .)  
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีค ะแนน 
ผลการประเมนิ 380.45 จากคะแนนเตม็ 500 คะแนน  
(คะแนนปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 351.11) มีคะแนน 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 8.35  

 

100
คะแนน

100
คะแนน
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11 ชุดข้อมูล

รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ / รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ผลผลิต
ปี 2564

1. แผนงานบุคลากร
 ภาครัฐ

รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามแผน

ร้อยละ 90 100

2. แผนงานพื้นฐาน
 ด้านการสร้าง
 การเติบโต
 บนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือของเครือข่าย 
ภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น หมู่บ้าน 3,000 5,790

จ�านวนองค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการด�าเนินกิจกรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์กร 65 79

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คน 24,500 25,613

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนิน
กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับภาคี

ร้อยละ 80 94.77

2. ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

 ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ 5 แผนงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) แผนงาน 
บุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และ 5) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม มีผลสัมฤทธ์ิ 
เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ทกุตวัชีว้ดั และหลาย ๆ  ตวัชีว้ดัมผีลการด�าเนนิงานยอดเยีย่มเกนิกว่าเป้าหมายทีว่างไว้
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แผนงาน ผลผลิต / โครงการ / รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ผลผลิต
ปี 2564

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตสำานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม คน 3,377,500 4,417,485 

จ�านวนกลุม่เปา้หมายไดร้บัความรูแ้ละเขา้รว่มกิจกรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คน 7,300 12,151 

จ�านวนสื่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ผลิตและเผยแพร่

รายการ / 
เล่ม

 5 / 
3,000 

 5 / 
10,000 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของประชาชนน�าข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 50 87 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80 80 

ร้อยละของประชาชนเข้าถึงส่ือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 10 12.14 

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนผู้ได้รับการให้บริการข้อมูล และองค์ความรู้
ด้านสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

คน / ราย 300,000 421,239 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของคุณภาพข้อมูลที่ผู้รับบริการน�าไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 72 72 

ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาข้อมูลระบบ
สารสนเทศและการให้บริการ

ร้อยละ 80 80 

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คน 770 19,833 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 80 91.05 

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลความรู้
จากงานวิจัย

คน 1,000 374 
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แผนงาน ผลผลิต / โครงการ / รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ผลผลิต
ปี 2564

จ�านวนพารามิเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน พารามิเตอร์ 124 183 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล 
องค์ความรู้ บริการ จากงานวิจัยและงานห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ 82 98.95 

ร้อยละความส�าเร็จการด�าเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 94 

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละความส�าเร็จเฉลี่ยในการด�าเนินกิจกรรม
สนับสนุนได้ส�าเร็จในเวลาที่ก�าหนด

ร้อยละ 80 94 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาพื้นที่
 และเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนายกระดับตามเกณฑ์ 
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมือง 6 6 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของเมืองในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มีความสนใจเข้าสู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ร้อยละ 50 100 

4. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 จัดการผลกระทบ
 จากการเปลี่ยนแปลง
 สภาวะภูมิอากาศ

โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

กิจกรรม : ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนเมืองที่เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

แห่ง 76 90 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของเมืองที่ร่วมการประเมินมีแนวทางการ
พัฒนายกระดับท้องถิ่นสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ร้อยละ 35 35 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนสื่อ / ข้อมูลด้านการผลิต การบริการ 
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายการ 1 1 
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แผนงาน ผลผลิต / โครงการ / รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ผลผลิต
ปี 2564

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต 
การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คน 236,350 394,357 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย น�าข้อมูลข่าวสาร
ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์

 
ร้อยละ

 
50

 
91.40 

โครงการที ่3 : โครงการเสริมสรา้งความตระหนกัรูแ้ละเสรมิศกัยภาพดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

กิจกรรม : เสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ ความเข้าใจ  
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คน 58,750 78,561 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสามารถน�าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์และในการปรับพฤติกรรม

ร้อยละ 30 58.50 

5.  แผนงานยุทธศาสตร์ 
    จัดการมลพิษ
 และสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารสร้างความเข้าใจการจัดการขยะที่ต้นทาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีการสมัครเพื่อเข้าใช้งาน
ระบบ

คน / ราย 400 576 

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการจัดการขยะ
ที่ต้นทางอย่างถูกต้อง

คน 300 634 

จ�านวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม คน 1,500,000 2,165,376 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ใช้ประโยชน์ระบบบริการสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย

ร้อยละ 80 80 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการ
จัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 98.90 

ร้อยละของประชาชนน�าข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 87 

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการขยะ 
ที่ต้นทาง

เครือข่าย 30 33 
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แผนงาน ผลผลิต / โครงการ  /  รายการ – กิจกรรม หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2564

ผลผลิต
ปี 2564

ปริมาณขยะน�ากลับมาใช้ประโยชน์ ตัน 40,000 54,284.99 

จ�านวนศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง แห่ง 3 3 

ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลง ล้านใบ 3,500 5,979 

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการจัดการขยะ
ที่ต้นทางอย่างถูกต้อง

คน 250 259 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ 
ขยะที่ต้นทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ร้อยละ 80 100 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 40 100 

ร้อยละของผู้รับบริการจากศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ
ที่ต้นทางมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 80 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้องที่ต้นทาง

ร้อยละ 80 97.50 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่าและลดหมอกควัน

กิจกรรม : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดปัญหา
หมอกควัน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จ�านวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเฝ้าระวัง ไฟป่า  
ลดปัญหาหมอกควันเพิ่มขึ้น

หมู่บ้าน / แห่ง 300 753 

จ�านวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ 
ความเข้าใจ และองค์ความรู้

แห่ง 37 38 

จ�านวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์
ป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดปัญหา 
หมอกควัน

คน 375,000 656,991 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างศักยภาพความเข้าใจ และองค์ความรู้
ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดปัญหา
หมอกควัน

ร้อยละ 85 100 

ร้อยละของประชาชนน�าข้อมูลข่าวสาร
ด้านการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง 
ไฟป่า และลดปัญหาหมอกควันไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 50 87 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากแบบจัดท�าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (สงป. 301)
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ผลงานส�าคัญ

 ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่นับวันจะผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการก�าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีประสิทธิภาพ จนน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส�านึก และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท�า 

 

 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการเติบโตอย่างย่ังยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช้แผนฉบับดังกล่าวเป็นกรอบในการด�าเนินงาน 
ภายใต้

แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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วิสัยทัศน์
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ด้วยองค์ความรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย
ประชาชนมีวิถีชีวิต
ที่เป็นมิตรและส�านึก

รับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ภายในปี พ.ศ. 2580 
ประชาชนชาวไทย

จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 

ร้อยละ 10
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  ทั้งนี้ ภายใต้บทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นการท�างานในลักษณะของการสื่อสาร 
และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย 
ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื พฒันาศนูย์ข้อมลูด้านส่ิงแวดล้อมระดบัประเทศ 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีสนับสนุนให้การผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน  
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

 แม้การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีข้อจ�ากัดในหลาย ๆ ด้าน เนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แต่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงขับเคลื่อนงาน 
อย่างไม่ย่อท้อ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีท�างานจนสามารถบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ดังมีรายละเอียด 
ของสาระส�าคัญ และผลงานอันโดดเด่น ดังต่อไปนี้ 

5 ประเด็นหลัก
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

การบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์กรให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมการผลิต และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 
“กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

การจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชน 
ส่งเสริมการลด และคัดแยกขยะ
จากการบริโภคในชีวิตประจ�าวัน
ตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse 
Recycle) 

การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ และบูรณาการเข้าในระบบ
การจัดการของเมือง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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 1 ใน 17 เป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การ
สหประชาชาต ิทีท่ัว่โลกยดึถือเป็นหลักการร่วมกนั คอื เป้าหมายที ่12 การผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Consumption and Production) เพราะทกุประเทศต่างตระหนกัว่า ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
มลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ มาจากกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอดี เราคงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ทรัพยากรจ�านวนมากถูกน�ามาใช้เป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ในขณะที่พฤติกรรมของ 
ผูบ้รโิภคกส่็งผลต่อรูปแบบการผลติสินค้าและความยัง่ยนืของทรพัยากรด้วยเช่นกนั ดงันัน้ หากสามารถปรบัเปลีย่น 
กระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นเท่าใด ก็จะช่วยลดมลพิษ 
ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ การบรกิาร และการบรโิภค ทัง้ยงัเป็นการน�าทรพัยากรท่ีมอียูอ่ย่างจ�ากดัมาใช้อย่างคุ้มค่า 

 หลายปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจกับผู้ผลิต และผู้บริโภค 
ให้หันมาใส่ใจในเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการ 
 

1.  G - Green ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ G Green
(มาตรฐานการรับรอง)

Green
Production

การส่งเสริม
การผลิต

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

Green
Hotel

โรงแรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

Green
Of f i ce

ส�านักงานสีเขียว

Green
National Park

อุทยานแห่งชาติ
สีเขียว

Green
Airport

สนามบินที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

Green
Restaurant

ร้านอาหารที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

G - Upcycle
ผลิตภัณฑ์

น�ากลับมาใช้ใหม่Eco Plus
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 มอีายุการรบัรอง 3 ปี มาตรฐาน G - Green ท่ีกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมพัฒนาขึน้มด้ีวยกนั 6 ด้าน ได้แก่ 

ตราสัญลักษณ์ G - Green
รับรองคุณภาพ 

G - ระดับดีเยี่ยม G ทอง

Green Production :

มาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน หรือ ผลิตภัณฑ์ OTOP

Green Hotel :

มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

Green Off ice :

มาตรฐานส�านักงานสีเขียว ส�าหรับ
ส�านักงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ 

Green National Park :

มาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว 
ด�าเนินการตรวจประเมิน
ในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 

Green Restaurant :

มาตรฐานการบริการร้านอาหาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Airport :

มาตรฐานสนามบินที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

G - ระดับดีมาก G เงิน G - ระดับดี G ทองแดง
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 ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน G - Green ในปี พ.ศ. 2564 

1) Green Production

สถานประกอบการ
ที่สมัครเพื่อขอรับ
การตรวจประเมิน
 

62
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

33

แห่ง

แห่ง

23

สิ่งทอ

2

เซรามิก
และเครื่องปั้นดินเผา

5

ไม้ และจักสาน

3

สบู่

       ทกุ  ๆปี กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม จดักจิกรรม 
รณรงค์สร้างกระแสการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
ภายในงาน Green OTOP โดยมีสถานประกอบการ 
ที่ได้รับรางวัล G - Green จากการตรวจประเมิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมออกร้านจ�าหน่าย 
สินค้า 12 แห่ง สร้างรายได้ และเงินหมุนเวียนสู่ชุมชน

1,584,400 บาท

10 แห่ง

12 แห่ง

11 แห่ง

 แห่ง  แห่ง  แห่ง  แห่ง
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62

1,584,400 บาท

2) Green Hotel

3) Green Office

71
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

68

แห่ง

แห่ง

40 แห่ง

18 แห่ง

10 แห่ง

โรงแรม และรีสอร์ท
ที่สมัครเพื่อขอรับ
การตรวจประเมิน
 

177
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

170

แห่ง

แห่ง

105 แห่ง

46 แห่ง

19 แห่ง

หน่วยงาน
ที่สมัครเพื่อขอรับ
การตรวจประเมิน
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4) Green National Park

5) Green Restaurant

อุทยานแห่งชาติ
ที่สมัครเพื่อขอรับ
การตรวจประเมิน 25
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

23

แห่ง

แห่ง

12 แห่ง

 6 แห่ง

 5 แห่ง

ร้านอาหาร
ที่สมัครเพื่อขอรับ
การตรวจประเมิน 34
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

20

แห่ง

แห่ง

 3 แห่ง

 5 แห่ง

12 แห่ง
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 จนถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน 
G - Green ได้ให้การรับรองหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ รวมแล้ว 1,854 แห่ง  
ในอนาคตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะยังคงสนับสนุนการผลิต การบริการ เพื่อรองรับมาตรฐานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป 

6) Green Airport

34

สนามบิน
ที่สมัครเพื่อขอรับ
การตรวจประเมิน

 5
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

5

แห่ง

แห่ง

 3 แห่ง

 2 แห่ง

47



2.  จัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืน     

 ในบรรดาขยะที่เกิดขึ้นบนโลก ขยะพลาสติกมีสัดส่วนมากเป็นอันดับ 3 หรือร้อยละ 121 รองจาก  
ขยะอินทรีย์ และกระดาษ (ร้อยละ 44 และร้อยละ 17 ตามล�าดับ) แม้จะมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับขยะอินทรีย์  
แต่ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายยาก จึงท�าให้ขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก เพราะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่มีการจัดการไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ขยะพลาสติกตกค้างสะสม 
ในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย์ 

 ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วงสิบปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2562) ปริมาณขยะในประเทศ 
เพ่ิมขึ้นทุกปีจาก 24.11 ล้านตัน เพ่ิมเป็น 28.71 ล้านตัน แม้ในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะจะลดลงเหลือเพียง  
25.77 ล้านตัน แต่ปริมาณขยะพลาสติกก็ยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี จากพฤติกรรมการบริโภค และการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลระบุว่าในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึง 2 ล้านตัน ในจ�านวนนี้ 1.20 ล้านตัน 
เป็นขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง มีเพียงแค่ร้อยละ 25 เท่านั้นที่ถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ 

Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573

1 Silpa et all. World Bank.What A Waste 2.0 : A Global Snapshot on Solid Waste Management to 2050 
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พ.ศ.  2570

เป้าหมายที่ 1 การลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย 
ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.  2562

ไมโครบีดจากพลาสติก 
(Plastic Microbead)

พลาสติกผสม
สารอ็อกโซ่ (Oxo)

พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าด่ืม 
(Cap Seal)

Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573

พ.ศ. 2565
กล่องโฟม 

บรรจุอาหาร

หลอดพลาสติก

ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
ความหนา < 36 ไมครอน

แก้วพลาสติก
ความหนา < 100 ไมครอน

เป้าหมายที่ 2
การน�าขยะพลาสติก 
เป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% 

Recycling

Consumption & Use

Manufacturing

มาตรการที่ 1
ลดการเกิดขยะพลาสติก 

ณ แหล่งก�าเนิด

มาตรการที่ 2
ลดเลิกใช้พลาสติก 

ณ ขั้นตอนการบริโภค

มาตรการที่ 3
จัดการขยะพลาสติก 

หลังการบริโภค

เข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)

 ที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น มีการก�าหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ 
ที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข มีการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในการท�างาน รวมถงึให้ความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยจัดท�า Roadmap การจัดการขยะพลาสติก  
พ.ศ. 2561 - 2573  ตัง้เป้าว่า 1) ลดการใช้พลาสติกบางประเภท และหนัมาใช้วสัดทุดแทนทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
และ 2) น�าพลาสติกเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ. 2570 
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 จากสถานการณ ์ ท่ี เกิดขึ้ นจึ ง เป ็น 
ความท้าทายทีท่กุฝ่ายจะต้องร่วมมอืกนัจดัการ
ขยะอย่างมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการท�างานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single - 
Use Plastics) และสนับสนุนให้มีการน�าขยะ 
ที่เกิดขึ้น หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจน 
ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
จัดการขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม โดยได้
ด�าเนินโครงการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน  
ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่

ปริมาณขยะพลาสติก
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19)

(ก่อนการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (COVID - 19) 

พ.ศ. 2562

คนไทยสร้าง
ขยะพลาสติกเฉลี่ย

พ.ศ. 2563
134 กรัม / คน / วัน

ร้อยละ 40

พ.ศ. 2564 
(เฉพาะเดือนเมษายน)

139 กรัม / คน / วัน
ร้อยละ 45

(ช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (COVID - 19) 

96 กรัม / คน / วัน

(ช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (COVID - 19) 
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พ.ศ. 2562

  กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว “Everyday Say No To Plastic Bags” 
  
 ร่วมกับภาคเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ จ�านวน 76 บริษัททั่วประเทศ  
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว 
ในชีวิตประจ�าวันให้น้อยลง ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2564 สามารถลดปริมาณ 
ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ทั้งสิ้น 14,349.60 ล้านใบ หรือคิดเป็น 81,531,818.20 กิโลกรัม 

  โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)  

 กิจกรรมที่เชิญชวนคนไทยส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - Use Plastics) และวัสดุใช้แล้ว 
เพือ่น�ากลบัเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิ มีการจัดต้ังจุดรบัคนืขยะพลาสติก (Drop Point) ไว้ทัว่กรงุเทพ และปรมิณฑล  
จ�านวน 450 จุด ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 รวบรวมพลาสติกได้ทั้งสิ้น  
83,357.77 กิโลกรัม แบ่งเป็นพลาสติกแบบยืด (บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก) 81,444.74 กิโลกรัม และพลาสติกแข็ง 
(กล่องพลาสติกใส่อาหาร ชุดช้อนส้อม และขวดพลาสติก) 1,913.03 กิโลกรัม 

 พลาสติกเหล่านี้จะถูกน�าไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก จากนั้นจึงน�าไปแปรรูปเป็นเส้นใยสังเคราะห์  
ซึง่เป็นวัตถดุิบตัง้ตน้ในการผลติชุดป้องกนัความปลอดภยัส่วนบคุคลทางการแพทย์ (ชดุ PPE) ผ้าไตรจวีร บ้างกน็�า 
เม็ดพลาสติกไปเป็นส่วนผสมของถนนพลาสติกรีไซเคิล หรือน�าไปเผาเป็นพลังงาน จึงเป็นการใช้ประโยชน์จาก 
วัสดุใช้แล้วให้เกิดคุณค่าสูงสุด ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
30 กันยายน 2564 สามารถลด
ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วได้ทั้งสิ้น

14.349.60
ล้านใบ

81,531,818.20
กิโลกรัม
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รวบรวมได้

54,500
น�าไป

รีไซเคิลเป็น
เตียงสนาม

3,892 เตียง

        รวบรวมได้

42,271 กิโลกรัม

       อกีทัง้ยงัมกีารรวบรวมวสัดใุช้แล้วอกีหลายประเภท 
เพื่อน�ากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ได้แก่

 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ยังได้ร ่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนา 
เอกชน สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน ส่งเสริม
การผลติบรรจุภณัฑ์เครือ่งดืม่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  
และการน�าบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิล ในเบื้องต้นได้ตั้งจุดรับคืนกระป๋องเครื่องดื่ม
อลูมิเนียมที่ใช้แล้ว (Drop Point) ไว้ที่ห้างสรรพสินค้า 
บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�านวน 192 จุด ทั่วประเทศ 
และได้มีการส่งต่อน�้าดื่มกระป๋องที่ผลิตจากอลูมิเนียม  
100 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ�านวน 
210,000 กระป๋อง ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 
อีกด้วย 

น�าไปเปลี่ยนเป็น
หน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์

67,634 ชิ้น

กล่อง 
และลังกระดาษ

กล่อง ซอง 
และลังกระดาษ

กิโลกรัม
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  วิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการขยะอินทรีย์ต้นทาง

 ประเทศไทยประสบปัญหาขยะล้นเมือง เนื่องจากปริมาณขยะหลากชนิดที่เพ่ิมจ�านวนมากขึ้นในทุก ๆ ปี  
และมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังริเริ่มการวิจัย 
เชิงพัฒนา และมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง เพ่ือค้นหาวิธีการจัดการ 
กับขยะอินทรีย์อย่างง่ายที่สามารถน�าไปใช้ในระดับครัวเรือน อย่างที่ทราบกันดีว่าขยะครัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
ขยะประเภทเศษอาหารมากที่สุด ดังนั้น ถ้าเราสามารถคัดแยกและน�าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ก่อนน�าไปก�าจัด 
ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ และยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ) จากหลุมฝังกลบขยะได้จ�านวนมาก 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมศึกษาหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) ใช ้จัดการ 
ขยะอินทรีย์ในพื้นที่น�าร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท 
เหตุผลท่ีเลือกใช้หนอนชนิดน้ีก็เพราะว่า ตัวอ่อนหนอนแมลงวันลายชอบดูดกินเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็นอาหาร      
จึงเหมาะมากที่จะน�ามาใช้ก�าจัดขยะอินทรีย์ อีกทั้งไม่เป็นพาหะน�าโรคปลอดภัยกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ท่ีส�าคัญ 
สามารถน�าไปขยายผลต่อยอดการจดัการขยะอินทรย์ี เพราะหนอนแมลงวนัลายเป็นสัตว์เศรษฐกจิ จึงมกีารเพาะเลี้ยง 
ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น ประชาชนจึงหาซื้อมาเลี้ยงเพื่อใช้ส�าหรับจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก
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 จากการศึกษาการเล้ียงหนอนแมลงวันลาย
ด้วยขยะอินทรีย์จ�าพวก เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร  
ครวัเรอืน และอาหารไก่ผสมร�าข้าว พบว่า หนอนแมลงวนัลาย 
เติบโตได้เมื่อเลี้ยงด้วยขยะอินทรีย์ ดีกว่าการเลี้ยง  
ด้วยอาหารไก่ผสมร�าข้าว นั้นหมายความว่า หากเลี้ยง
หนอนแมลงวันลายด้วยขยะอินทรีย์จะช่วยลดต้นทุน 
ให ้กับเกษตรกร อีกด ้านหน่ึงยังเป ็นการจัดการ
ขยะต้ังแต่ต ้นทางโดยการน�าขยะอินทรีย ์มาใช ้ ให ้ 
เกิดประโยชน์ โดยหนอนแมลงวันลายอายุระหว่าง  
10 - 15 วัน ปริมาณ 1 กิโลกรัม สามารถย่อยเศษอาหาร 
1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา เพียง 1 วัน

 นอกจากน้ี หนอนแมลงวันลายท่ี เล้ียงด้วย 
เศษอาหารทัว่ไป และผักจากตลาดท่ผ่ีานการหมกั ไม่พบว่า 
มีการตกค้างของโลหะหนัก (สารหนู แคดเมียม ตะก่วั 
และปรอท) สารก�าจัดศัตรูพืช (ไกลโคเซต พาราควอท 
และคลอร์ไพริฟอส) และเชื้อก่อโรค E. coli S. aureus 
และ Salmonella spp. ไม่เกินค่ามาตรฐาน อีกทั้ง 
ในหนอนแมลงวันลายสด หนอนแมลงวันอบแห้ง 
ปลอกดักแด้ ซากแมลงวันลาย มีปริมาณโปรตีน และ
ไขมัน อยู่ในช่วง 15.23 - 59.07 กรัม ต่อ 100 กรัม 
และ 4.75 - 39.08 กรัมต่อ 100 กรัม ตามล�าดับ  
มากพอที่จะน�าไปเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว ์ 
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้มาก อีกทั้งมูล 
ของหนอนแมลงวันลายยังอุดมไปด้วยธาตุอาหาร 
ที่จ�าเป็นส�าหรับพืช เช่น ไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และ
ธาตุโพแทสเซียม มีค่าเท่ากับ 6 3.9 5.9 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล�าดับ จึงเหมาะส�าหรับน�าไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน
ส�าหรับพืช

 ผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียง 
หนึง่ในหลาย ๆ  งานด้านการจดัการขยะของกรมส่งเสรมิ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส�าเร็จเกิดขึ้นไม่ได้เลย 
ถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม 
เพราะอย่าลืมว่า ขยะ เป็นเรื่องของทุกคน
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3.  จัดการเมืองอย่างยั่งยืน

 การขยายตัวของเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ประเมินกันว่าประชากรทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 50 อาศัย 
อยู่ในเขตเมือง และคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2569 ประเทศไทยจะมีประชากรในเขตเมืองมากถึงร้อยละ 60  
จากการขยายตวัของเมอืงน้ีเอง ได้ท�าให้แนวโน้มของปัญหามลพษิสิง่แวดล้อม และความเสือ่มโทรมของทรพัยากร
เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล�้า จากพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ทั้งใน 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันหลาย ๆ  เมืองทั่วโลกก�าลังรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างหนักหน่วง 
ส�าหรบัประเทศไทยกเ็ช่นกนั มกีารวางแผนจัดการเมอืงอย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานการเติบโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยผสานแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เข้ากับการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็น 
ตัวขับเคลื่อน ตามแนวคิด “บวร” บ้าน (ชุมชน / เมือง) - วัด (ศาสนสถาน) - โรงเรียน (สถาบันการศึกษา) 
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แนวทางการด�าเนินงาน ประกอบด้วย 

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
พัฒนาเมืองไปสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
(Green City) และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

Green City

เสริมศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรชุมชน 
ศาสนสถาน และภาคีความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 
รองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของเมือง
อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยายผล
การด�าเนินงานในระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมือง 

ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

ปลูกฝังจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับเด็ก และเยาวชน ปูทางไปสู่
การเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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จัดการเมืองอย่างมีส่วนร่วมด้วย บ้าน - วัด - โรงเรียน 
 
   บ้าน (ชุมชน / เมือง)

 1)  ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่มีการจัดการตามแนวทาง
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อม
  ยั่งยืน เมืองแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี” 

 สนับสนุนให้ อปท. น�าเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้ 
ในการวางแผน ก�าหนดนโยบาย และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมือง 
ยกระดบัการพฒันาให้ “เมอืงทกุเมอืงเติบโตบนคณุภาพชวีติทีด่ ีและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม” อีกทั้งเชิญชวน อปท. ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้ารับ
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  โดยมี อปท. ผ่านการประเมินระดับ
พื้นที่ จ�านวน 90 แห่ง

อปท. เมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ยอดเยี่ยม 
ปี 2563 และ 2564  
จ�านวน 

ได้ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบ
และแหล่งเรียนรู้การจัดการ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ระดับดีเยี่ยม
เทศบาลนคร 4 แห่ง 
เทศบาลเมือง 12 แห่ง
เทศบาลต�าบล 35 แห่ง 

เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลต�าบล 9 แห่ง 

ระดับดี

เทศบาลเมือง 7 แห่ง 
เทศบาลต�าบล 21 แห่ง 

ระดับดีมาก

12 แห่ง

อปท. เมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ยอดเยี่ยม 
ปี 2558 - 2562 
จ�านวน 

ได้ยกระดับเป็นเมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

14 แห่ง
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 2) ส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน 

 พัฒนา อปท. ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ชายแดน 10 จังหวัด ในลักษณะของการให้ความรู ้  
สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู ่
คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยใช้ตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เป็นมาตรฐานในการประเมิน 

  ปรับปรุงระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง  
  (Self Assessment Report : SAR) และระบบประเมิน 
  เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Sustainable City in  
  a specific area of the Eco - Industrial Town : SEIT)  
  ให้อยู่ในรูปของ Digital Platform ง่ายต่อการน�าเข้าข้อมูล 
  และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล

   ยกระดับ อปท. (จังหวัดระยอง) ท่ีได้รับรางวัลเมืองน่าอยู ่
  คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่  

อปท. ที่ได้รับรางวัล
เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ จ�านวน

16 แห่ง

ระดับทอง

4 แห่ง

ระดับเงิน

5 แห่ง

ระดับทองแดง

7 แห่ง

เทศบาลต�าบล
ทับมา

เทศบาลต�าบล
เนินพระ

เทศบาลต�าบล
บ้านฉาง 

องค์การ
บริหาร

ส่วนต�าบล
นาตาขวัญ 
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       3) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัด 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 เชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เข้ากับระบบฐานข้อมูลประเมินเมืองส่ิงแวดล้อม
ยั่งยืนด้วยตนเอง และฐานข้อมูลการประเมินเมืองน่าอยู ่
คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จะถูก 
เชื่อมโยงบนระบบ https://monitor.deqp.go.th ซ่ึงจะ 
ช่วยให้ อปท. สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นตัวชี้วัด 
ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
ได้อย่างสะดวก เพราะเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
และมีประสิทธิภาพสูง 

 4) จัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง   

 พฒันาเคร่ืองมอืในการจดัการพืน้ทีส่เีขยีว และสนับสนนุ 
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการปลูกสร้างจิตส�านึก 

จัดท�าเกณฑ์การประเมิน
การจัดการพื้นที่สีเขียว
ในเมือง และชุมชน

รวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว
และข้อมูลพรรณไม้
ในประเทศไทยในรูปของ
ฐานข้อมูล และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์
www.greenarea.deqp.go.th

น�าร่องส่งเสริมการจัดการ
พื้นที่สีเขียวร่วมกับภาคี
เครือข่าย จ�านวน

17 แห่ง
ได้แก่ กรุงเทพฯ จ. นครปฐม 
และ จ. สมุทรปราการ 
โดยเสริมสร้างศักยภาพ
การพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ให้กับทุกภาคส่วน
ในชุมชนเมือง
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  5) ผลักดันท้องถิ่น หนุนเสริมประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อม  

 การเติมเต็มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการท�างานของ อปท. ให้พร้อมท�าหน้าที่หนุนเสริม 
เครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

   ศกึษา  และพัฒนาการมส่ีวนร่วมขององค์กรชมุชน  และ อปท.  ในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  ในลุ่มแม่น�า้โขง น�าร่องในพืน้ทีต่�าบลด่านศรสีขุ อ�าเภอโพธิต์าก จงัหวดัหนองคาย และต�าบลบุง่คล้า อ�าเภอ 
  บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

   สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาแผนงานท้องถิ่น เพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 
  ทะเลตรังอย่างยั่งยืน” ให้ อปท. ท�าหน้าที่หนุนเสริมและอ�านวยความสะดวกให้เกิดระบบการจัดการขยะ 
  ที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์กรชุมชนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ทะเลตรังอย่างยั่งยืน เช่น รณรงค์เก็บขยะทะเล และกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นต้น

 6) วิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อมเมือง      

 ค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน�าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อมเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลงานที่ส�าคัญ ได้แก่ 
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โครงการระบุหาบริเวณที่มาของฝุ ่นละออง PM
10

และ PM
2.5

 ท่ีส ่ งผลต ่อระดับความเข ้มข ้น ใน 
บรรยากาศ จากการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจวัด 
คุณภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา โดยใช้โปรแกรม R  
และ OpenAir Package รวมถึงพัฒนารหัสโปรแกรม 
(Coding) ท�าให ้ทราบว ่า ค ่าความเข ้มข ้นของ 
PM

10
 และ PM

2.5
 มีค่าเพิ่มข้ึนสูงจะอยู ่ในช่วงเวลา  

07.00 - 09.00 น. และ 19.00 - 22.00 น. ในช่วงที่ 
เวลาที่ท�าการตรวจวัด และได้ท�าการวิเคราะห์ค้นหา
แหล่งท่ีมาของฝุ่นละออง โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัด 
คุณภาพอากาศ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ - นาเกลือ 
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงผลการศึกษาที่ได้ 
องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพเิศษเพือ่การท่องเทีย่ว 
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ส�านักงานพื้นที่พิเศษ 3 
สามารถน�าไปใช้ในการจัดการ  และประกอบการประเมนิ
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับสากล 

โครงการวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสีย 
เพ่ือน�าน�า้กลับมาใช้ใหม่ โดยท�าการทดสอบประสทิธภิาพ 
การบ�าบัดน�้าเสียด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน 
(Membrane bioreactor : MBR) ณ โรงปรับปรุง
คุณภาพน�้า เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ระบบ MBR สามารถบ�าบัดสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี 
แอมโมเนยี - ไนโตรเจน ตะกอนแขวนลอย และดชันชีีว้ดั 

ทางด้านเชื้อโรค ได้แก่ เชื้อโคลิฟอร์ม และอีโคไล  
ได้มากกว่าร้อยละ 95 อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา 
น�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัด ยังมีความเสี่ยงของเชื้อโรคอยู ่
จึงไม่เหมาะที่จะน�ามาใช้ประโยชน์โดยตรง ต้องน�า 
ไปบ�าบัดเ พ่ิมเติมเสียก ่อน เช ่น บ�าบัดด ้วยวิธี  
microfiltration ส�าหรับน�้าที่จะน�าไปใช ้ส�าหรับ
การเกษตร หรือการบ�าบัดด้วยวิธี microfiltration  
และเตมิคลอรนี ส�าหรบัน�า้ทีจ่ะน�าไปใช้เป็นน�า้กดชกัโครก 

 นอกจากนี้ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  
พบว่า ระบบ MBR สามารถบ�าบดัน�า้เสยีท่ีมคีวามเคม็ 
ได้สงูถงึ 7.8 ส่วนในพันส่วน สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ 
ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC) ในสถานการณ์ที่ประสบปัญหาการปนเปื้อน 
ของน�้าทะเลเข้าสู ่ระบบบ�าบัดน�้าเสียได้เป็นอย่างด ี
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        วัด (ศาสนสถาน)

 จัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

 ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด และมัสยิด ตั้งแต่  
การคัดแยกขยะ การจัดการน�้าเสีย การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว การรณรงค์ 
ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลักดันให้ 
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมินการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ 
ศาสนสถานมีการจัดการส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม และสามารถเป็น 
แบบอย่างให้แก่ชุมชน ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจในการจัดการสิง่แวดลอ้มแก่วดั และมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการ

   มัสยิดในจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ 516 แห่ง โดยมี 
  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
  และเสรมิสร้างศกัยภาพให้กบัผูน้�าศาสนา กรรมการ และชมุชน  
  ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดร่วมกัน

วัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
จ�านวน

88

ระดับดีเยี่ยม

49

วัด

วัด

มัสยิดในจังหวัดยะลา
เข้าร่วมโครงการ

516 แห่ง

ในพื้นที่

11 จังหวัด

ระดับดีมาก

22 วัด
ระดับดี

วัด17
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          โรงเรียน (สถาบันการศึกษา) 

 สร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ให้กบัเยาวชนในโรงเรยีน และนิสติ นกัศกึษาในรัว้มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ 
ให้เติบโตเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการโรงเรียนอีโคสคูล 
(Eco – school) และโครงการการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

 1) โรงเรียนอีโคสคูล (Eco – school)

 ส่งเสริมให้โรงเรียนที่น�ากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้ 
ในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียน 
อีโคสคูล ซ่ึงประกอบด้วย 1) การก�าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ 
โรงเรียน 2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้กับ 
ประเด็นท้องถิ่น 3) การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และ  
4) การเสริมสร้างการเรียนรู ้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ 
ชุมชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 
3 ระดับ ได้แก่

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
มีโรงเรียนสนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนอีโคสคูล
ระดับต้น จ�านวน

509
ผ่านการสมัคร จ�านวน

459

โรงเรียน

โรงเรียน

โดยโรงเรียนที่ผ่านการ
สมัคร จะต้องด�าเนินการ
พัฒนาโรงเรียนตามหลัก
การของโครงการโรงเรียน
อีโคสคูลให้ครบถ้วนตาม
ก�าหนดระยะเวลา จึงจะ
ได้รับการพิจารณาให้เป็น
โรงเรียนอีโคสคูลระดับต้น

63



   ระดับต ้น (Beginner)  โรงเรียนที่ผ ่านเกณฑ์ 
  การประเมิน จะต้องด�าเนินงานตามพันธกิจครบทั้ง  
  4 ด้าน 
  ระดับกลาง (Intermediate) เป็นโรงเรียนที่ผ่าน 
  การด�าเนินงานในระดับต้นมาแล้ว และมีการน�า 
  กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (ตามแนวทางการจัด 
  กระบวนการเรียนรู้บันได 7 ขั้น) ไปใช้ในการจัดการ 
  เรียนรู้ให้กับนักเรียน 
  ระดับสูง (Advance) เป ็นโรงเรียนที่ผ ่านการ 
  ด�าเนนิงานโรงเรยีนอโีคสคลูระดบักลาง และมกีารเปิด 
  สอนรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดการเรียนการสอนโดยใช ้
  กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างน้อย 1 ชั้นเรียน 

มหาวิทยาลัยผ่าน
การรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
(Green Youth) จ�านวน

52
รางวลัเชดิชเูกยีรติโครงการ

ระดบัทอง (ดเียีย่ม)

12

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ระดบัเงนิ (ดมีาก)

16 มหาวิทยาลัย

ระดบัทองแดง (ด)ี

24 มหาวิทยาลัย

 2)  Green Youth ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
  ของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา

 ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จ�านวน  
60 มหาวิทยาลัย (1 โครงการ 1 มหาวิทยาลัย) ใน 4 ประเด็น 
ได้แก่ 1) การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) การจัดการ 
ของเสีย 3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 4) การจัดการพลังงาน 
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4.  เสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ตามที่ประเทศไทยได้เสนอเป้าหมายแนวทาง และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว Intended  
Nationally Determined Contribution : INDC) ในการประชุม COP21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ แทนที่พิธีการสารเกียวโต หลังปี ค.ศ. 2020 โดย INDC ของประเทศไทย ก�าหนดเป้าหมาย 
การลดก๊าซเรือนกระจกท่ีร้อยละ 20 และหากมีการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ อาจด�าเนินการ 
ได้เพิ่มเติมที่ร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) เมื่อเทียบกับการปล่อยในระดับปกติในปี พ.ศ. 2548 
(ค.ศ. 2005) ซ่ึงด�าเนินการตามแผนดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องใช้งบประมาณและการผลักดัน 
โดยภาครัฐ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและเอกชน และการเสริมสร้างศักยภาพและความรู้
ความเข้าใจของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเร่งด่วน เป็นระบบและต่อเนื่อง

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานหลักด้านการเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศระดบัประเทศ (Action for Climate Empowerment : ACE) ภายใต้อนสุญัญา UNFCCC มหีน้าที ่
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และหนุนเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านกลไกการท�างาน 6 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การสร้างจิตส�านึก 
การเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
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 โดยการผนวกความรูเ้รือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเข้าสูร่ะบบการศกึษา อบรมให้ความรูแ้ละพัฒนา
ศักยภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความตระหนักให้ประชาชน
ทุกกลุ่มรับรู้รับทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ภายใต้ภารกิจดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย

 พัฒนา Platforms Action For Climate Change

 เป็นการรวบรวม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ
การด�าเนินงานเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและลดก๊าซเรือนกระจก มาไว้ในที่เดียวกัน 
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสร้างความร่วมมือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม
ดังกล่าวยังเป็นเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ในการ 
ด�าเนินงานต่าง ๆ ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สมาชิก
สามารถร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ระหว่างสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ https://
actionforclimate.deqp.go.th 

 จัดท�า (ร่าง) แผนปฏิบัติการเสริมศักยภาพ
 และเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศระดับประเทศ Action for 
 Climate Empowerment
  
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีแผนที่จะจัด
ท�าแผน Action for Climate Empowerment ระดับ
ประเทศ ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นได้รวบรวมข้อมูลด้านการเสริม 
พลังความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ 
ด�าเนินงานในระดับประเทศ ตลอดจนการด�าเนินงาน 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัย 
ภายในปัจจัยภายนอก ช่องว่างและความต้องการของ 
การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเสริม 
พลังความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ในอนาคต 
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 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน ACE

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ และเพ่ิมศักยภาพในการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศร่วมกบัภาคเีครือข่ายกลุม่ต่าง ๆ  เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ข้อมลู ความรู ้และประสบการณ์
ในการท�างานผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ที่มีบริบท และประเด็นปัญหา 
ใกล้เคียงกัน ท้ังยังสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย

   การเสริมศักยภาพให้กลุ่มเยาวชน และเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ในการจัดประชุม Youth Forum  
  ประเด็น “โควิด - 19 กับส่ิงแวดล้อม รุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” การเสวนา 
  ออนไลน์ “คนรุ ่นใหม่ หัวใจรักโลก มุมมองของคนรุ ่นใหม่กับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศ” เสวนาออนไลน์เรื่อง “สังคมไทย ร่วมใจ ก้าวไปสู่ Net Zero” และ “การเปลี่ยนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศ กับความหลากหลายทางชีวภาพ” พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 
  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เสริมศักยภาพ 
  คนรุ่นใหม่สู ่การขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพ 
  ส่ิงแวดล้อม ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว  
  ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล

   ระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการจัดท�าข้อมูลด้านการ 
  เสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 สร้างจิตส�านึกด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมพัฒนาคู่มือการเรียนรู้  
Climate Change Education ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ได้เกิดทักษะ กระบวนการคิด 
การป้องกัน และรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เป็นคู่มือที่ให้ครูและโรงเรียนต่าง ๆ น�าไปปรับใช้
กับโรงเรียนตามความเหมาะสม และเพื่อเป็นการผลักดันให้ 
ประเด็นดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น จึงมี 
การจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิทัศน์และสื่อสารคดี หัวข้อ :  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านสื่อออนไลน์ มีเยาวชน 
ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน 38 ทีม 

 ศูนย์เรียนรู้โลกร้อน

 ปัญหาฝุน่ละอองเกนิค่ามาตรฐานทีเ่กดิขึน้ในหลายจงัหวดั
ทั่วประเทศ มาจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้น คือ การเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร ซึ่งหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น
ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพ และท�าลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ยังเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงบูรณาการ 
การด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน 
ในการเฝ้าระวัง และป้องกันลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยการ 
คัดเลือกชุมชนต้นแบบที่มีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ 
โลกร้อน ท�าหน้าทีส่่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วมในการลดปัญหา
หมอกควันในพื้นที่การเกษตร สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน
เกี่ยวกับการท�าเกษตรปลอดการเผา และจัดการกับวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ตลอดจนแนะน�าการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเข้ามา 
ช่วยในการท�าการเกษตร ศนูย์เรยีนรูโ้ลกร้อน : ต้นแบบการจัดการ 
ลดโลกร้อนในพ้ืนทีเ่กษตรแห่งแรกจัดต้ังขึน้ที ่บ้านท่าเตียน หมู ่11 
ต�าบลเดิมบาง อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
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5.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  

 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการท�างาน ท้ังด้านผลลัพธ์ ความคุ้มค่า  
และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน คือ หัวใจของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งต้องอาศัย 
องค์ประกอบหลายประการ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานทุกภารกิจ เพิ่มพูนทักษะความรู้ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดไปจนถึงการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่ม 
ศักยภาพในการท�างาน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การท�างาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันประชาชนก็จะสามารถเข้าถึงระบบข้อมูล และการบริการภาครัฐ  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐจากข้อมูลที่เปิดเผยได้ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้น�าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พร้อมกับปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทัล จนกลายเป็น 
หน่วยงานภาครัฐอันดับต้น ๆ ที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในแง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
และจริยธรรมองค์กร 

 เปล่ียนสู่องค์กรดิจิทัล   

 กรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อมได้ปรบัโฉมการบรหิารจดัการองค์กร  และการให้บรกิารประชาชนมาสูด่จิทิลั
แพลตฟอร์ม (Digital Platform) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เช่น น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้จัดการกับระบบ
ข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรให้เชื่อมโยงกัน การให้บริการห้องสมุดกรีนดิจิทัล และบริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดของหลายหน่วยงานมาไว้ในที่เดียว เป็นต้น 
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 นอกจากน้ี ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office Platform)  
เพือ่รองรบัการปรับเปล่ียนกระบวนการบรหิารจดัการทกุอย่างของรฐัให้อยูใ่นรปูแบบดจิทิลั (Digital By Default)  
อย่างเป็นระบบด้วยเช่นกัน ได้แก่ การพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Office) เพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน ลดการใช้เอกสาร และมี Smart Service ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้ง่าย รวดเร็ว และลดความซ�้าซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบบริหารงบประมาณ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
(E - Meeting) ระบบการลา ระบบการใช้ห้องประชุม ระบบการใช้รถยนต์ ระบบบริหารพัสดุ ระบบบริหาร 
งบประมาณ (E - Budget) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม รวมทั้งระบบบริหารจัดการเอกสาร 
ต่าง ๆ และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังได้เพิ่มระบบบริหารจัดการ
องค์กรให้สอดคล้องกับรูปแบบการท�างานท่ีเปลี่ยนไป โดยพัฒนาระบบลงชื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือ Work  
From Home และระบบจองห้องประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวก 
ในการตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางมาท�างาน

 ระบบแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กรท�าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลาง 
ที่เป็นปัจจุบัน ท�างานได้รวดเร็วและแม่นย�ามากขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท�างานได้เป็นอย่างมาก 

 พัฒนาศักยภาพองค์กร ด้วยการติดตามประเมินผล   

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินโครงการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ 
มากมาย เช่น มลพษิสิง่แวดล้อม การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
การจัดการขยะและน�้าเสีย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ  
อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงพัฒนาไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้น�าไปขยายผลต่อยอดในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่จนประสบความส�าเร็จ 
มาแล้วในหลายกรณี

 อย่างไรกต็ามเพือ่เป็นการประเมนิผลสมัฤทธ์ิของการศกึษา 
วจิยัในช่วงทีผ่่านมาว่าได้ผลมากน้อยเพยีงใด และมจุีดแขง็ จุดอ่อน 
อย่างไร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึง “ติดตามและ 
ประเมินผลการด�าเนินงานโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อประเมิน
ประสทิธผิลทีเ่กดิขึน้ และเพือ่จะได้ทราบถงึปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  
ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงานโครงการ  
และเป็นตวัก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานในอนาคต กระบวนการ
ติดตามตรวจสอบดังกล่าวนอกจากช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้ก้าว 
ไปสู ่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ ที่พร้อมพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้ 
ได้ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2564
ได้ด�าเนินโครงการวิจัย
ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น

31
ประเด็นทีด่�าเนนิงาน คอื
มลพษิสิง่แวดล้อม
การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ
การจัดการขยะ และน�า้เสยี

โครงการ
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 การสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร  

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา รัฐบาลก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment  : 
ITA) ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง และน�าไปเป็น 
แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

กรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐครอบคลุม
การปฏิบัติราชการในทุกมิติ
ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่

ความโปร่งใส 

ความพร้อม
รับผิด

ความปลอดจาก
การทุจริตใน

การปฏิบัติงาน

 วัฒนธรรม
คุณธรรม
ในองค์กร

คุณธรรม
การท�างาน

ในหน่วยงาน

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2560 – 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน 
ระดับ A มาโดยตลอด แต่ในปี พ.ศ. 2564 สามารถปรับระดับคะแนนให้สูงขึ้นจนมาอยู่ในระดับ AA  ได้คะแนนสูง 
ถงึ 96.70 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน) นบัเป็นล�าดบัที ่2 ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และเป็นล�าดับที่ 13 จาก 146 จากหน่วยงานระดับกรม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางดีเยี่ยมเป็นปีแรก และได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity 
Awards) ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2561 - 2563) จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ
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ผลการด�าเนินงานอื่น ๆ
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 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง 
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายองค์กรชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 (1)  พฒันาเครอืข่ายอาสาสมัครพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)   
 
 ใช้กลไกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นช่องทางให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ 
พ้ืนที่ ท�าหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลาง สื่อสารนโยบาย  สร้างการรับรู้ให้กับชุมชน ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน  
สนับสนุนการท�างานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยกลไกการขับเคลื่อน 
การท�างานผ่านคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด ซึ่งมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามวาระและมีการจัดประชุมหารือแลกเปลี่ยน แนวทาง 
การท�างานร่วมกันเป็นประจ�า 

 กิจกรรมของเครือข่าย ทสม. ที่ด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้โครงการ 
ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า บริเวณต้นน�้าเขื่อนกระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมจิตอาสา 
พัฒนาคลอง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบความปลอดภัยทางน�้าในคลองต้นแบบ 
(คลองผดุงกรุงเกษม และคลองแสนแสบ) มีการจัดท�าแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และแผนการจัดการ 
น�้าเสียชุมชน สร้างความตระหนักรู ้ในการรักษาคุณภาพน�้าริมฝั ่งคลองให้กับประชาชน รวมถึง จัดระเบียบ 
และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลองให้เป็นระเบียบ และสะอาดเรียบร้อย 

1. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายประชาชน
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 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่สนับสนุนการด�าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ทสม. และเครือข่าย (ทสม.)  
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 116 คน / เครือข่าย

เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง
ระดับประเทศ

ทสม. ดีเด่น
ระดับจังหวัด

52
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น 

ระดับจังหวัด

48

สมาชกิเครือข่าย ทสม. 
ทัว่ประเทศ จ�านวน

เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ.  2563 
จ�านวน

ส่งเสรมิให้เครือข่าย ทสม.
สมคัรเข้าร่วมเป็น ทสม. 
จติอาสาพระราชทาน จ�านวน

258,910คน

39,755คน

116,629 คน

ทสม. ดีเด่น
ระดับประเทศ

4
ทสม. ดาวรุ่ง
ระดับประเทศ

4

4 4
เครือข่าย ทสม. ดีเด่น

ระดับประเทศ

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564) 

คน

คน เครือข่าย

เครือข่ายเครือข่าย

คน
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 ตลอดจนมีการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายให้กับเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้ 
การท�างานในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการท�างานร่วมกัน

  นอกจากมีเครือข่าย ทสม. แล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้จัดตั้งเครือข่าย 
อาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ขึ้น อีกหลายกลุ่ม ได้แก่

เครือข่ายราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า  (รสทป.)  

และเครือข่ายป่าชุมชน

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) 

 เครือข่ายอาสาสมัคร
เฝ้าระวังแจ้งเตือน

ธรณีพิบัติภัย  

เครือข่ายผู้ใช้น�้า 

เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล (อสทล.)

จนถึงปัจจุบัน
เครอืข่ายอาสาสมัคร
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมของกระทรวงฯ 
(รวมเครอืข่าย ทสม.) มีจ�านวนท้ังสิน้ 

กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ 

677,150 คน 
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มอีงค์กรเอกชน
องค์กรชมุชน
ทีร่่วมด�าเนินงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จ�านวน

มจี�านวนกลุม่เป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน

79 เครือข่าย

3,333คน

 (2) เสริมศักยภาพองค์กรเอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม (NGOs)    

 พัฒนาความรู้และบทบาทขององค์กรเอกชน และองค์กรชุมชนในการท�างานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
และน�าความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องไปเผยแพร่ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน 

 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส�าคัญ คือ 

 เกิดพ้ืนที่ปฏิบัติการที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นหลายแห่ง เช่น พื้นที่ปฏิบัติการ  
 6 จังหวัดอันดามัน ภายใต้เป้าหมาย ANDAMAN GO GREEN  
 บ้านเกาะพิทักษ์ Green Island การจัดการลุ่มน�้าขนาดเล็ก 
 ห้วยเสนง และการจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้าสายน�้าปากพนัง เป็นต้น

 เกดิกลไกเชือ่มประสานการท�างานด้านสิง่แวดล้อมขึน้หลายคณะ เช่น  
 คณะท�างานขับเคลื่อนตรังยั่งยืน สมาคมเครือข่ายสายน�้าปากพนัง 
  สมาคมเครือข่ายรักเลอันดามัน และเครือข่ายชายฝั่งทะเลบูรพา   
 5 จังหวัด ตะวันออก เป็นต้น
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 ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ และการสื่อสารผ่านสื่อหลักและสื่อออนไลน์ 
ในการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช ้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ในการปลูกสร้างจิตส�านึกให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกและน่าสนใจ 

 (1) สร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ  
 
 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา รฐับาลมนีโยบายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องบรูณาการความร่วมมอืแก้ไขปัญหา
น�้าเสียในคลองแสนแสบ ภายใต้การด�าเนินงานใน 3 แผนงานหลัก ได้แก่ 

2. สร้างจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 แผนการปรับปรุงคุณภาพน�้า แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งอ�านวยความสะดวก

เพื่อการเดินทางทางน�้า แผนการปลูกฝังจิตส�านึก 

รัก
คลองแสนแสบ
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 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชน 
จิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา  และขยายผลไปสู่การสร้าง “เครือข่ายโรงเรียน 
รักคลองแสนแสบ”

จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมา
มโีรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ทัง้ส้ินจ�านวน

8 โรงเรียน

   โรงเรยีนวดับรมนวิาส 
   โรงเรยีนสเุหร่าบ้านดอน 
   โรงเรยีนสเุหร่าดอนสะแก 
   โรงเรยีนสามแยกคลองหลอแหล 
   โรงเรยีนวดัปลูกศรทัธา 
   โรงเรยีนวดับ�าเพ็ญเหนอื 
   โรงเรยีนวดัใหม่ล�านกแขวก 
   โรงเรยีนวดัแสนสุข 

มีการจัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยง และผู้แทนเยาวชนของแต่ละ
โรงเรียนให้มีความพร้อมในการด�าเนินกิจกรรมดูแลแม่น�้า
ล�าคลอง และน�าไปขยายผลในโรงเรยีนของตนเอง รวมถงึมกีาร
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด�าเนินงานของนักเรียน 
ในแต่ละโรงเรียนด้วย 

 (2) มหิงสาสายสืบ  

 (2) มหิงสาสายสืบ

 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ครูที่สนใจ และเห็นถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม น�ากระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก และเยาวชน เพ่ือพัฒนาความรัก ความตระหนัก อันจะน�าไปสู่การลงมือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม โครงการมหิงสาสายสืบ แบ่งเป็น
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 (2.1) มหิงสาสายสืบปฐมวัย ส�าหรับเด็กอายุ 3 - 7 ปี  

 ม หิงสาสายสืบปฐมวัยได ้ รวมกลุ ่ ม กันท� ากิจกรรมด ้ าน 
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตน โดยใช้กระบวนการ “ค้นหา ส�ารวจ 
อนุรักษ์ และแบ่งปัน” โดยเด็กที่เข้าร่วมโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย
จะต้องส่งข้อเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เด็ก ๆ สนใจ มายัง 
กรมส ่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล ้อม จากนั้นจึงด�า เนินโครงการ 
ตามแผนท่ีวางไว้ โดยมีพ่ีเล้ียงที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริม 
คณุภาพสิง่แวดล้อมคอยให้ค�าแนะน�าและตดิตามประเมนิผลอย่างใกล้ชดิ 

 (2.2) มหิงสาสายสืบ ส�าหรับเยาวชนอายุ 8 - 18 ปี 

 มีหลักในการด�าเนินโครงการเช่นเดียวกับโครงการมหิงสาสายสืบ 
ปฐมวัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
ผูส่้งข้อเสนอโครงการ จ�านวน

โครงการ124 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ รวมท้ังส้ิน

คน124 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุม่เยาวชนทีส่่งโครงการ 
และผ่านเกณฑ์การประเมนิ

กลุ่ม168 
โดยมีพีเ่ลีย้งและเยาวชน
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ รวมท้ังสิน้

คน1,396
แบ่งเป็นพี่เลี้ยง จ�านวน 112 คน 
และเยาวชน จ�านวน 1,284 คน 
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 (3) ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 เป ็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรลูกเสือและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา 
มกีารจดัท�าคูม่อืการบรูณาการสิง่แวดล้อมเข้ากบัหลกัสตูรลูกเสอืสามญัรุน่ใหญ่ น�าไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน 
รายวิชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ส�าหรับจัดการเรียนการสอน
ให้กับโรงเรียนลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 20 แห่ง นอกจากนี้ ยังจัดท�าฐานข้อมูล 
และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนท่ีจ�าเป็นให้กับโรงเรียนด้วย เช่น จัดท�าระบบฐานข้อมูลลูกเสืออนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ผลติสือ่ในหวัข้อแนวทางการด�าเนนิงานลกูเสืออนรุกัษ์ฯ และการจดัค่ายลูกเสือ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังมีการติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด รวมถึง 
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันให้กับเยาวชนลูกเสือในจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้น�าความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชน 

 (4) พัฒนาอุทยานสีเขียว  

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี พัฒนา 
และยกระดับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “อุทยานสีเขียว” มุ่งเป้าไปที่การจัดการขยะ 
อย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากร เพื่อน�าไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
ภายในอุทยานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้สนับสนุนการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนา 
ศักยภาพในการผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

81



 (5) สร้างจิตส�านึกในวันส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อม     
 

 สร้างการรับรู้ และสื่อสารประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรม 
รณรงค์ และการส่ือสารผ่านสือ่หลกัและส่ือออนไลน์ในการประชาสมัพนัธ์เนือ่งในวันส�าคญัด้านสิง่แวดล้อม กจิกรรม
ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ประกอบไปด้วย 

 การจัดงานวนัส่ิงแวดล้อมไทย และวนัอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่านแห่งชาติ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่บุคคล และหน่วยงานที่ท�าคุณประโยชน์และอุทิศตนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ�าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือร่วมกับนานาประเทศรณรงค์สร้างความเข้าใจ  
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี พ.ศ. 2564 มีประเด็นหลักในการรณรงค์  
คือ “REIMAGINE RECREATE  RESTORE” #GenerationRestoration : ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม โดยท�าการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ เช่น การใช้ 
สื่อวีดิทัศน์ และ Viral Clip รวมถึงจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook เป็นต้น 
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REIMAGINE 
RECREATE
RESTORE

#GenerationRestoration

ส่ือประชาสัมพันธ์
งานวันส่ิงแวดล้อมโลก 
ประจ�าปี พ.ศ.  2564
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 กรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม น�าเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศมาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการภายในองค์กร อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน และใช้ในการจดัการสิง่แวดล้อม  
ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 4 ด้าน ดังนี้

 (1) พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลแบบออนไลน์ (e - service) 
 
 เป็นระบบการให้บริการท่ีหน่วยงาน และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองต่อการใช้งานมากขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบแสดงผล
ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
ข่าวรับสมัครงาน ข่าวสารภายในองค์กร ข่าวส่ิงแวดล้อม ข่าวสารโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง 
ยังปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (www.deqp.go.th) และหน้าเพจกิจกรรม / โครงการส�าคัญ ๆ  
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สามารถน�าเสนอรายละเอียดการด�าเนินงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

3. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ และการให้บริการ 
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 (2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม 

  ผู ้ใช ้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://
greendigitallibrary.deqp.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน Green Digital 
Library ที่เปิดให้บริการทั้งระบบ Android และ IOS ซึ่งมีการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เพิ่ม
ฟังก์ชัน “การแปลภาษา” พัฒนาระบบหนังสือเสียง (Audio Book) 
และจัดท�าระบบพ็อดคาสท์ (Podcast) หรือรายการเผยแพร่เสียงบน 
แพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้จะยิ่งช่วย 
อ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ้น และเพื่อให้ระบบ 
ที่พัฒนาขึ้นมาถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย จึงมีการประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการรูปแบบใหม่นี ้ไปยังหน่วยงาน  และประชาชนท่ีสนใจ ได้เข้ามา 
ลงทะเบียนใช้งานกันมากขึ้นด้วย

รวบรวมส่ือมลัติมเีดยี 
และหนังสือดจิทัิลด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจาก

หน่วยงาน15 
ในสงักดักระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
มาไว้ท่ีเดยีวกนั จ�านวน

เล่ม971
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน  2564

https://greendigitallibrary.deqp.go.th/
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 (3) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด�าเนินการจัดท�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม (Geographic Information System : GIS) ซึง่ได้น�ามาใช้ใน “โครงการขบัเคล่ือนไทยไปด้วยกนัจงัหวดั
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม” โดยจัดท�าช่องทางจัดเก็บ และรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) ส�าหรับประกอบการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มของปัญหาในพื้นที่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น จ�านวน 4 กลุ่ม ได้แก่

 ข้อมลูการใช้ประโยชน์ทีด่นิ โดยจัดท�า
 เว็บไซต์เพื่อน�าเสนอข้อมูลกิจกรรม 
 ที่แสดงผลในลักษณะแผนที่
 มีรายละเอียดก�ากับ

 กลุ่มข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
 เส้นทาง วัด โรงเรียน 

 กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แหล่งก�าเนิดมลพิษ เช่น 
 น�้าเสียจากฟาร์มสุกร แหล่งมลพิษจากภาคการเกษตร 
 และน�้าเสียจากที่พักอาศัยประเภทหมู่บ้านจัดสรร 
 แหล่งก�าจัดขยะ

 กลุ่มข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 
 แหล่งน�้าตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้าง 
 พื้นที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่อนุรักษ์ 
 พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
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 (4) เสริมศกัยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 มีการจัดอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ 
บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่  
1) หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานด้วย Smart Technology 2) หลักสูตร 
เทคนิคการตัดต่อวิดีโอและอัปโหลดขึ้นบน YouTube  3) หลักสูตร Advanced 
Microsoft Excel 2016 Tips & Tricks และ 4) หลักสูตร การอ่านและเขียน Web 
Service ด้วย JSON มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวนรวมทั้งสิ้น 290 คน

ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
จ�านวนรวมท้ังส้ิน

คน290

4. สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

 อย่างทีท่ราบกนัดว่ีา ปรมิาณขยะมูลฝอยของประเทศเพ่ิมมากขึน้ทกุปี ในจ�านวนนีม้ขียะเพียงไม่ก่ีเปอร์เซ็นต์
ที่ถูกน�าไปก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลที่เหลือไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสม บ้างก็กลายเป็นขยะตกค้างก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมตามมา การที่จะจัดการขยะให้ได้ผลต้องเริ่มต้นที่การปลูกสร้างจิตส�านึก และส่งเสริมให้
ประชาชนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด�าเนินกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ส่งเสริมให้หน่วยงาน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากแหล่งก�าเนิดตามหลัก 3Rs  
(ลดการใช้ ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่) มาโดยตลอด 
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 (1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขยะ     
 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 มีการริเร่ิมน�าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตส�านึก
ให้กับประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการน�าขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งระบบ 
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ระบบบริหารจัดการข้อมูล และสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย ให้เป็น 
องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
สามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ https://infotrash.deqp.go.th/ และ 2) ระบบบริหารจัดการข้อมูล 
และสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย ภายใต้กิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการขยะ ซึ่งจะรวบรวมปริมาณขยะที่ลดได ้จากการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการร่วมกับหลาย ๆ  หน่วยงาน เข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ https://datatrash.deqp.go.th/ 
ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ท�าการเชื่อมโยงข้อมูล 
ปริมาณขยะจากระบบ datatrash เข้าไปไว้ใน ระบบ Infotrash และแสดงผลในรูปของ Dashboard ที่สรุปข้อมูล 
แบบสั้นกระชับและเข้าใจง่าย

https://datatrash.deqp.go.th/ 
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 (2) เครือข่าย ทสม. จัดการขยะท่ีต้นทาง       
 
 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางให้กับเครือข่าย 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั่วประเทศ 
ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดการขยะชุมชนท่ีต้นทาง 
และการเพิ่มมูลค่าขยะสู่เศรษฐกิจชุมชน มีผู ้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 259 คน  
เครือข่าย ทสม. ที่ผ่านการอบรม จะสามารถน�าความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
และร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน / ท้องถิ่น 
ของตนเองไป

ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
จ�านวนรวมท้ังส้ิน

คน259

 (3) ชมุชน และโรงเรียนปลอดขยะ  

 จัดประกวดชุมชน และโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste) เฟ้นหา 
ชุมชน และโรงเรียน ที่มีการจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งก�าเนิด ตามหลักการ 3Rs   

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 มีชมุชน
และโรงเรยีนสมคัรเข้าร่วม 
โครงการทัง้สิน้

1,783 แห่ง

เป็นชุมชน  149 ชุมชน

และโรงเรยีน 1,634 แห่งสามารถน�าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

54,284.99ตัน
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ชุมชน และโรงเรียน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ประจ�าปี พ.ศ.  2564

ชุมชนบ้านหนองสองห้อง 
เทศบาลต�าบลกรับใหญ่ อ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี

ประเภทชุมชนขนาดกลาง

ชุมชนบ้านศรีบุญเรือน หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนต�าบลพงษ์ อ�าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

ประเภทชุมชนขนาดเล็ก

ประเภทชุมชนขนาดใหญ่

ชุมชนบ้านอ่างทอง 
องค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่หวงั อ�าเภอเมือง จงัหวัดสงขลา 
 

โรงเรียนบ้านล�าต้นกล้วย 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเภทโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
และขยายโอกาส
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 (4) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์   

 ยกระดับชุมชนปลอดขยะท่ีมีความพร้อมให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 
การจัดการขยะเหลือศูนย์ ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน 
รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชุมชนอื่นท่ีสนใจจะพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
ให้มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท�าหน้าที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของศูนย์เรียนรู ้ต ้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ให ้มีความพร้อม 
ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ทั้งระบบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดตั้ง 
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์เพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ได้แก่ 

ประเภทโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

ปี 2564 จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การจัดการ
ขยะเหลือศูนย์ 
เพิ่มขึ้น

แห่ง3

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ 
ชุมชนบ้านท่าใหม่ อ�าเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ 
ชุมชนบ้านไร่ อ�าเภอเมือง

จังหวัดล�าพูน 

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ 
ชุมชนบ้านคุยมะม่วง อ�าเภอลานกระบือ 

จังหวัดก�าแพงเพชร 

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การจัดการขยะเหลือศูนย์
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 (5) ติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความย่ังยืน   

 เป็นโครงการติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้โรงเรียน
และชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ประเมินผลการด�าเนินงาน
ของศูนย์เรียนรู้ และการขยายผลการจัดการขยะเหลือศูนย์ไปยังชุมชน 
และโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยประเมินให้คะแนนศูนย์เรียนรู้ 
หากอยู่ในระดับดีขึ้นไป จะได้รับถ้วยรางวัล และทุนสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ 
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไป

 (6) โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความย่ังยืน “สะอาดบุรีจูเนียร์”   
 
 เป ็นโครงการที่ส ่งเสริมการขยายผลโรงเรียนปลอดขยะ  
โดยให้โรงเรียนปลอดขยะที่เคยได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท�าหน้าที่เป็นพ่ีเล้ียง และสนับสนุนโรงเรียนน้องใหม ่
ที่ไม่เคยด�าเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะมาก่อน จับคู่โรงเรียนเป็นทีม 
ส่งเข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรม “สะอาดบุรีจูเนียร์” ซ่ึงกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด�าเนินการร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
โดยให้แต่ละทีมโรงเรียนน�าเสนอแผนการด�าเนินงานในการบริหาร 
จัดการขยะในช่วงระยะเวลา 3 เดือน 

ศนูย์เรยีนรู้ชมุชน และโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการตดิตาม 
ประเมินผล Zero Waste
Society สูค่วามยัง่ยืน

แห่ง44 
ผ่านการประเมิน

34 แห่ง

ชุมชน
ต้นแบบ

โรงเรียน
ต้นแบบ

ศูนย์เรียนรู้
การจัดการขยะเหลือศูนย์

ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม ดี

(แห่ง)

15 7 10 2
สมคัรเข้าร่วมโครงการท้ังสิน้

ทีม21 
ผ่านการคดัเลือก

4 ทีม

(42 โรงเรียน)

8 โรงเรียน
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 (7) นวัตกรรมทางเลือกทดแทนถุงพลาสติก   

 ศกึษา และรวบรวมนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทางเลอืกทดแทนถงุพลาสตกิ เพือ่เป็นข้อมลูส่งเสรมิการเลือกใช้ 
ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติกให้กับประชาชน 

        1)  จากการรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง
           สามารถจ�าแนกได้ ดงัน้ี

 2) จากการส�ารวจการใช้ผลติภณัฑ์ทางเลอืกทดแทนถงุพลาสตกิ
    ในท้องตลาดท่ัวประเทศ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่

53 ผลิตภัณฑ์ (จาก 19 จงัหวดั)

2,630 ตัวอย่าง

ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก 
เพราะราคาแพง (ร้อยละ 37.41) 
พกพาไม่สะดวก (ร้อยละ 30.65) 
และหาซื้อยาก (ร้อยละ 23.42)

เลือกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
เพราะสะดวก (ร้อยละ 62.97) 
หาง่าย (ร้อยละ 56.20) 
และไม่มีทางเลือกเนื่องจาก
ผู้ขายใส่ให้ (ร้อยละ 42.09)

ไม่เลือกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
เพราะลดปริมาณขยะ (ร้อยละ 53.99) 
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 53.04) 
และลดภาวะโลกร้อน (ร้อยละ 30.95)

วสัดุ
ทีน่�ามา

ใช้ทดแทน

วัสดุสังเคราะห์
(ผ้าแคนวาส 
ผ้าโรงงาน 
และเส้นพลาสติก)

3 ชนิด

21 ชนิด
วัสดุธรรมชาติ 
(ผ้า หวาย ผักตบชวา ฯลฯ)

ประเภทของ
ผลติภัณฑ์

ตะกร้า

 14 
ผลิตภัณฑ์

39 
ผลิตภัณฑ์

กระเป๋า

 3)  ในช่วง 6 เดอืนของการศึกษา พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่

ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเลือก
ทดแทนถุงพลาสติกผ่านทางโทรทัศน์
เป็นหลัก รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก 
และป้าย / โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ภมูภิาคทีม่กีารรับรูปั้ญหา และตระหนกัถงึ 
ความต้องการ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับคุณสมบัติ และประโยชน์
กระแสผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทน 
ถุงพลาสติก และการได้รับข่าวสาร
จากภาครัฐ มากที่สุด คือ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ตามล�าดับ

หมายเหตุ :  จากการส�ารวจ พบว่า มีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย 
  19.34 ใบต่อสัปดาห์ต่อครัวเรือน สามารถคาดการณ์ปริมาณ
  การใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ จ�านวน 27,379.38 ล้านใบต่อปี 
  และปริมาณขยะถุงพลาสติก 67,353.27 ตันต่อปี

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก 
เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 60.97) 
ลดภาวะโลกร้อน (ร้อยละ 59.17)
และสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ 54.81)

ECO
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5. เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ลดการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และหมอกควัน 

 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 
มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ในนามของเครือข่ายอาสาสมัคร 
เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ซึ่งได้กลายมาเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในระดับ
พ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพในเวลาต่อมา เพราะท�าหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการท�างานอย่างบูรณาการ มีการสื่อสารการด�าเนินงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง จนท�าให้เกิด 
เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ 

ขยายเครอืข่ายจาก 9 จังหวดั
ภาคเหนอืเป็น 

จังหวัดภาคเหนือ17
เกดิพ้ืนทีน่�าร่องในการบูรณาการ
ความร่วมมอื เพ่ือแก้ไขปัญหา
หมอกควนัไฟป่า

4 แห่ง

พื้นที่ลุ่มน�้าลี้ตอนบน จังหวัดล�าพูน

พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย 
จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ดอยพระบาท - ม่อนพระยาแช่ 
จังหวัดล�าปาง 

พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่
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 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ 

 สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ภาคเหนอื มจี�านวนเพิม่ขึน้ มกีารขยายพืน้ทีด่�าเนินการจาก 9 จงัหวัด เป็น 17 จงัหวัด
ภาคเหนือ โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หมู่บ้าน (เครือข่าย ทสม.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่น�าร่อง 55 แห่ง  
สนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าถึงแหล่งทุน 
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการด�าเนินโครงการ และกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน จนมีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ�านวน 47 โครงการ 
ด�าเนินการอยู ่ในพื้นที่ 16 จังหวัด เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 23,445,100 บาท 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ และเสริมศักยภาพในการมีส่วนร่วม 
เฝ ้าระวัง ป ้องกันไฟป ่า ลดหมอกควันให ้กับภาคี เครือข ่ายความร ่วมมือ 
โดยการจัดกิจกรรมออนไลน์ควบคู่กับการจัดท�าวีดิทัศน์รณรงค์ และประชาสัมพันธ์

เครอืข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง 
ลดหมอกควนั ในพ้ืนที่ 
9 จงัหวัดภาคเหนือ ปัจจบัุน
มจี�านวน

กระจายอยูใ่น 112 อ�าเภอ 
778 ต�าบล 5,202 หมู่บ้าน 
รวมถงึการส่งเสริม
การรวมกลุม่ และสนับสนนุ
การด�าเนนิงานเครือข่าย
คนไทยชาตพินัธุด้์าน
สิง่แวดล้อมในนาม
“เครือข่ายสมัชชา
สิ่งแวดล้อมม้ง 14 จังหวัด”
เข้ามามบีทบาทในการเฝ้าระวัง
ไฟป่า ลดหมอกควันในพ้ืนท่ี
ของตนเอง

คน34,564

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
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 แนวทางจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต้องตั้งอยู่บน 
องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้วยเหตุนี้ งานด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นพันธกิจท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความส�าคัญมาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละปีได้ท�าการ
ศึกษาวิจัยในหลายด้าน ผ่านโครงการวิจัยในการแก้ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีโครงการวิจัยที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 (1) โครงการสร้างความตระหนัก และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน 
  ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร

 ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศ PM
2.5

 ซึ่งมาจากแหล่งก�าเนิดประเภทการเผาในที่โล่ง  
จราจร และอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ) โดยสัดส่วนของแต่ละแหล่งก�าเนิดยังมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน  
อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรม และมีผู ้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นจ�านวนมาก เช่น  
การปลูกข้าว หรืออ้อย ซึ่งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรบางกลุ ่มนิยมก�าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตร ด้วยการเผา ปัญหาทีต่ามมา คอื เกดิมลพษิทางอากาศ ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัวสัดเุหล่านี ้สามารถน�ามา 
แปรรูป หรือเพ่ิมมูลค่าให้เป็นนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการแก้ไข 
ปัญหาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม

6. วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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 ดังน้ัน โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผาในที่ โล ่งของประชาชนในพื้นท่ี 
สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดการเผาในท่ีโล่ง เพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับ 
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษที่ส่งผล 
ต่อสุขภาพ และสภาพแวดล้อมจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร รวมถึงเพื่อสร้างรายได้เสริม หรือสามารถ 
น�าไปประกอบเป็นอาชีพหลักส�าหรับผู้ประกอบการ และเกษตรกร หรือกลุ่มผู้สนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด�าเนินการวิจัย ได้แก่ รูปแบบ หรือกลไกการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
ฝุ่นละออง PM

2.5
 ท่ีเกิดจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม 

นวัตกรรมที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต้นแบบนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
เช่น กระถางต้นไม้ ถาดเพาะช�า กระดาษขึ้นรูป และถุงครอบผลไม้ชีวมวล ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถ 
ทดแทนผลิตภัณฑ์จากพลาสติก รวมทั้ง การศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะน�าไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได ้
ในอนาคต

 (2) โครงการศึกษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองส�าหรับลดผลกระทบจากโดมความร้อน และมลพิษอากาศ

 ภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์โดมความร้อน  
(Urban Heat Island : UHI) : ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิในบริเวณเมืองสูงกว่าบริเวณโดยรอบ คาดว่าจะมี 
ความรุนแรง และส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ เมืองยังเป็นแหล่งมลพิษที่ส�าคัญ 
โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซ่ึงปลดปล่อยมลพิษขึ้นสู่บรรยากาศ ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ 
และก่อให้เกิดปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา งานวิจัยหลายโครงการระบุว่า พ้ืนท่ีสีเขียว 
(Green Space) มีบทบาทส�าคัญช่วยลดอุณหภูมิ และเพิ่มความชื้นในอากาศ มีศักยภาพในการลดผลกระทบ 
จากปรากฏการณ์โดมความร้อน และมลพิษอากาศในเขตเมืองได้เป็นอย่างดี 
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 งานวิจัยนี้จึงมุ ่งศึกษาลักษณะและปัจจัยต่าง ๆ ของพื้นที่สีเขียวในเมืองขนาดใหญ่ของประเทศไทย 
ที่มีผลต่อการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โดมความร้อน และมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM

2.5 
เพ่ือน�าไปสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการลดผลกระทบจาก 

โดมความร้อน และมลพิษทางอากาศ โดยใช้พื้นที่สีเขียวต่อไป

 ในการวิจัยได้คัดเลือกพื้นที่สีเขียวในเมืองขนาดใหญ่จากทุกภูมิภาคของประเทศในเขตภาคกลาง / 
ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ น�ามาวิเคราะห์สัดส่วน และองค์ประกอบของพื้นที่สีเขียว 
ด้วยซอฟต์แวร์ i - Tree Canopy และวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index : 
NDVI) ของพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงทีค่�านวณได้จากซอฟต์แวร์ Google Earth Engine รวมถึงท�าการเก็บข้อมลูอณุหภมูิ  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM

2.5 
และความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

พื้นที่สีเขียวกับพื้นที่ในเมือง ผลการวิจัยพบว่า

 

 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ และมลพิษทางอากาศ ที่ได้จากการตรวจวัดจะน�าไปจัดท�า 
เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ และวางแผนการใช้ประโยชน์ส�าหรับเผยแพร่ให้แก่ประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ แผนการด�าเนินงานในระยะที่สอง คณะวิจัยฯ จะตรวจวัดข้อมูลระยะยาวเพิ่มเติม และศึกษาหาความสัมพันธ์ 
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM

2.5 
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ์ 

รวมถึงองค์ประกอบท่ีมีความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแนวทางจัดการพื้นที่สีเขียว   
และลดผลกระทบจากโดมความร้อน และมลพิษทางอากาศต่อไป

ความแตกต่างระหว่าง
พื้นที่สีเขียวกับพื้นที่ในเมือง

พื้นที่ในเมือง พื้นที่สีเขียว     
PM

2.5
 ในพื้นที่สีเขียว

มีความเข้มข้นต่�ากว่า
พื้นที่ในเมือง

อุณหภูมิในพื้นที่สีเขียว
มีระดับอุณหภูมิอากาศ
เฉลี่ยต่�ากว่าพื้นที่ในเมือง

ความชื้นสัมพันธ์ใน
พื้นที่สีเขียวมีระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
สูงกว่าพื้นที่ในเมือง

       ทั้งนี้ ความสามารถของพื้นที่สีเขียวในการช่วยลดระดับอุณหภูมิอากาศ ลดฝุ่นละออง 
PM

2.5 
รวมถึงการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์นั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่สีเขียวในแต่ละแห่ง 

เช่น ขนาดของพื้นที่ ชนิดของพันธุ์ไม้ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่สีเขียว
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 (3) โครงการจดัการมลพษิจากแหล่งก�าเนดิทีส่่งผลต่อการปนเป้ือนในดนิ น�า้ใต้ดนิ และแหล่งน�า้ในพืน้ทีช่มุชน

 จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง เป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมาอย่าง 
ต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard : ESB) จนถึงปัจจุบันแม้รัฐบาล    
จะก�าหนดให้บริเวณดงักล่าว เป็นพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ที่มุ ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาในอดีตได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการปนเปื้อนสารมลพิษ 
ในดิน และน�้าใต้ดิน อันเป็นผลสืบเนื่องจากการลักลอบทิ้งขยะ และฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไว้ใต้ดิน ส่งผลต่อ 
การด�าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 โครงการศึกษาจัดการมลพิษจากแหล่งก�าเนิดที่ส่งผลต่อการปนเปื้อนในดิน น�้าใต้ดิน และแหล่งน�้า 
ในพื้นที่ชุมชน จะท�าให้ทราบถึงสถานการณ์มลพิษในดิน และน�้าใต้ดินในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และได้ 
รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงกระบวนการวิจัยยังช่วยพัฒนาการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ และป้องกันมลพิษด้วย

 ผลการส�ารวจและเกบ็ตวัอย่างดนิ น�า้ใต้ดนิ และแหล่งน�า้ผวิดนิ เพ่ือวเิคราะห์หาชนิด และปรมิาณสารปนเป้ือน 
ในตวัอย่าง พบการปนเป้ือนสารอนัตรายทัง้สารโลหะหนกั สารอนิทรย์ีระเหย สารกลุม่พทาเลท และสารบิสฟีนอลเอ 
โดยบางพื้นที่พบสารโลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยเกินค่ามาตรฐานน�้าใต้ดิน ซึ่งสารบางชนิดส่งผลกระทบ 
รุนแรงต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับสารกลุ่มพทาเลท และสารบิสฟีนอลเอ แม้ว่ายังไม่ได้ถูกระบุไว้ในมาตรฐาน 
คุณภาพน�้าของประเทศไทย แต่สารทั้งสองชนิดก็ส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจในคร้ังนี้  
จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้วางแผนจัดการมลพิษในดิน และน�้าใต้ดิน     
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พื้นที่สีเขียว
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 (4) โครงการศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษจากแหล่งท้ิงขยะชุมชน และขยะอิเล็กทรอนิกส์  

 ปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นวาระแห่งชาติ สถานที่ทิ้งขยะหลายแห่งมีการจัดการไม่ถูกต้อง และปัญหา 
ขยะอันตรายท่ีเกิดจากการคัดแยกและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ท�าให้เกิดการฟุ้งกระจาย 
ของสารมลพิษ ปรอท และโลหะหนกัอืน่ ๆ  ตกสะสมลงสูส่ิง่แวดล้อม กลายเป็นปัญหาให้กบัหลาย ๆ  พ้ืนท่ี กรมส่งเสรมิ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ท�าการศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชน และขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการก�าหนดแนวทางลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ จากการวิจัย พบว่า 

ผลจากการใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ประเมินการ 
กระจายตัว และความเข้มข้นเชิงพื้นที่ของสารมลพิษทางอากาศจาก 
ขยะชมุชนและขยะอเิลก็ทรอนกิส์ พบว่า การกระจายตวัของสารปรอท  / 
สารอนิทรย์ีระเหย มีค่าสงูสดุในบ่อขยะทีไ่ม่มกีารจดัการอย่างเหมาะสม 
ในขณะทีบ่่อขยะซึง่จัดการอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการจะเกดิสารปรอท  /  
สารอินทรีย์ระเหยที่น้อยมาก ทั้งนี้ พื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ  
จะอยู่ในบริเวณรัศมีประมาณ 1,000 เมตร รอบบ่อขยะ โดยแนวโน้ม 
พื้นที่เสี่ยงในการปนเป้ือนของสารปรอท  และสารอินทรีย์ระเหยสูงนั้น 
เป็นบรเิวณทีมี่จ�านวนประชากรมาก (เพราะเป็นบรเิวณทีม่ปีรมิาณขยะ
เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก)

บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และบ่อขยะ   
ของเทศบาลต�าบลสตึก จงัหวดับรีุรัมย์ เป็นบ่อฝังกลบขยะแบบถกูหลกั 
วิชาการ และบ่อฝังกลบขยะในต�าบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ แบบไม่ถูก 
หลักวิชาการ ซึ่งมีไฟไหม้คุกรุ่นตลอดเวลา พบว่า บ่อฝังกลบขยะ 
ในต�าบลกระสัง มีความเข้มข้นของสารไดออกซิน สารปรอท สาร VOCs  
และสาร PAHs สูงมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับบ่อฝังกลบขยะของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลต�าบลสตึก

Dioxin 
VOCs
PAHs
> 2 เท่า
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ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการจัดการปัญหา
ขยะของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า หน่วยงานท่ีดูแลด้านการจัดการขยะมูลฝอยไม่มีที่ดินเพียงพอ ติดขัดทางด้าน 
ข้อจ�ากัดทางด้านกฎหมายในการขอที่ดินส�าหรับใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึง มีข ้อจ�ากัดด้าน 
งบประมาณในการจัดการในลักษณะศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวม 

รูปแบบการจัดการขยะชุมชน และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมส�าหรับจังหวัดบุรีรัมย์ในมิติเทคโนโลยี สังคม 
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ Scoring Rubrics พบว่า 

 1) ปัญหาด้านการเมืองที่อาจส่งผลต่อนโยบายในการจัดการ 
  ขยะมลูฝอย และขยะอนัตรายของจงัหวดัมีผลน้อยมาก เนือ่งจาก 
  การเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์มีเสถียรภาพสูง 
 2) การจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายชุมชนที่ไม่ถูกต้อง 
  ยังมีปัญหามาก เนื่องจากขยะส่วนใหญ่ถูกก�าจัดโดยการเผา 
  และทิ้งในที่โล่ง ในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ  
  และคุณภาพน�้าอย่างรุนแรง
 3) จังหวัดบุรีรัมย์ยังต้องพ่ึงพางบประมาณ ในการจัดการ 
  ขยะมลูฝอย และขยะอนัตรายชมุชน จากภาครฐัเป็นหลกั ส่งผล 
  ให้ความต่อเน่ืองเชิงนโยบายยังไม่มีเด่นชัด และมีข้อจ�ากัด  
  ด้านงบประมาณ
 4)  บางพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจะด�าเนินการ 
  ก�าจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีที่ดินอยู่อย่างจ�ากัด
      5) ปัญหาด้านสงัคมมผีลน้อยมากต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย 
  และของเสียอันตรายชุมชน
     6) จังหวัดบุรีรัมย์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีก�าจัดขยะมูลฝอย 
  ได้อย่างไม่ยาก แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าว มีมูลค่าสูง 
  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะมลูฝอย และของเสียอนัตราย 
    มีมูลค่าสูงเกินกว่าที่จะเรียกเก็บได้จากผู ้สร้างขยะในพื้นท่ี  
  โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
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 (5) โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชน เป็นเป้าหมายหลักส�าคัญของประเทศก�าลัง 
พัฒนาในบรบิทของความตกลงปารสี เพือ่สร้างความสามารถในการปรบัตัว เพ่ิมภมิูต้านทาน และลดความล่อแหลม 
โดยชุมชนระดับรากหญ้า จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงล�าดับต้น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภูมปัิญญาท้องถ่ิน คอื ความรู ้เทคโนโลยี ทกัษะ การปฏบัิติ แนวคดิ และความเชือ่ของสงัคมหรอืชมุชนทีม่กีารส่ังสม 
และเรยีนรูม้ายาวนาน เพ่ือปรบัตัวให้สอดคล้องกบับริบท และสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไป ซึง่นับเป็นเทคโนโลยี 
ชาวบ้านที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตอบสนอง 
ได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวม และจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ  
ดังนัน้ การศึกษานีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรวบรวม ประมวล และสงัเคราะห์ตัวอย่างและรูปแบบภมิูปัญญาท้องถิน่ทีใ่ช้ 
ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากความแปรปรวน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ  
ของประเทศไทยให้เป็นระบบ และครอบคลุมทุกรายสาขาที่ระบุในแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศแห่งชาตขิองประเทศไทย (Thailand’s National Adaptation Plan; NAP) (การจดัการน้�า การเกษตร 
และความมั่นคงทางอาหาร การท่องเท่ียว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐาน 
และความมัน่คงของมนุษย์) เพ่ือให้ประชาชน ชมุชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าตวัอย่างและรปูแบบภมูปัิญญาท้องถิน่ 
ไปประยกุต์ใช้ในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 
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เทคโนโลยภีมิูปัญญาท้องถิน่ด้านการปรบัตวัต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศ เทคโนโลยี126 6 สาขา

การตั้งถิ่นฐาน
และความมั่นคงของมนุษย์ 

49 เทคโนโลยี 88 เทคโนโลยี 4 เทคโนโลยี 

สาธารณสุข การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการน�้า การเกษตร
และความมั่นคงทางอาหาร

การท่องเที่ยว

 28 เทคโนโลย ี14 เทคโนโลยี 39 เทคโนโลยี 

 จากการส�ารวจ และรวบรวมภมูปัิญญาท้องถิน่ พบตวัอย่างและรูปแบบภมูปัิญญาท้องถิน่ทีใ่ช้ในการปรับตวั 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างน้อย 126 ตัวอย่าง เมื่อน�ามาประมวล และสังเคราะห ์
ลงใน Template ภายใต้กรอบ Impact chains ท่ีแสดงถงึความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  ของความเปราะบาง 
(การเผชิญภัยอันตราย ความอ่อนไหว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และความสามารถในการปรับตัว) เพ่ือจ�าแนก 
ให้เห็นถึงตัวอย่าง และรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ ใช้ในการปรับตัวต่อผลกระทบ และความเส่ียงต่อ 
สภาพภูมิอากาศ สามารถจ�าแนกได้ ดังนี้

 1) รายภูมิภาค ประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ 38 เทคโนโลยี (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 เทคโนโลยี  
(3) ภาคใต้ 20 เทคโนโลยี (4) ภาคกลาง 15 เทคโนโลยี (5) ภาคตะวันออก 15 เทคโนโลยี (6) ภาคตะวันตก  
9 เทคโนโลยี และ (7) ทุกภูมิภาค 5 เทคโนโลยี

 2) ด้านการลดผลกระทบ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย (1) ภัยแล้ง 
54 เทคโนโลยี (2) ความแปรปรวนของฝน 44 เทคโนโลยี (3) น้�าท่วม 35 เทคโนโลยี (4) ความแปรปรวนของ 
สภาพอากาศ 24 เทคโนโลยี (5) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 21 เทคโนโลยี (6) การพังทะลายหน้าดิน 8 เทคโนโลยี  
(7) พายุซัดฝั่ง 7 เทคโนโลยี (8) การเพิ่มขึ้นของระดับน้�าทะเล 6 เทคโนโลยี (9) การกัดเซาะชายฝั่ง 5 เทคโนโลยี 
(10) ฝุ่นละอองและหมอกควัน 3 เทคโนโลยี (11) การรุกล�้าน�้าเค็ม 2 เทคโนโลยี และ (12) ความเสื่อมโทรม 
และความหลากหลายของป่า 2 เทคโนโลยี
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 ทั้งนี้ ตัวอย่างและรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่ผ่านการประมวลและสังเคราะห์ในรูปแบบ Template ประกอบด้วย 1) ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2) การปรับตัวตามรายสาขาที่ระบุใน NAP 3) การลดผลกระทบและความเสี่ยง 4) รายละเอียดของภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 5) ภาพประกอบ 6) สถานที่ และ 7) คิวอาร์โค้ด ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผูเ้ชีย่วชาญและผู้ทีเ่กีย่วข้อง และจดัท�าเป็นฐานข้อมลูตัวอย่างและรปูแบบภมูปัิญญาท้องถิน่ทีใ่ช้ในการปรบัตวั
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่ในเว็บไซต์เครือข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งประเทศไทย (www.tccnclimate.com) รวมทั้งน�าตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นไปเผยแพร่ผ่านศูนย์เรียนรู ้
และเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนที่สนใจน�าไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

Template ตัวอย่างและ
รูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ใช้ในการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

104

Annual Report 2 0 2 1



 (6) โครงการพัฒนาเคร่ืองมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่ายระดับชุมชน
 
 สภาพอากาศร้อนจัด และสภาวะสุดขั้วของความร้อน ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน มาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ท�างานกลางแจ้ง และเด็ก การแจ้งเตือนในปัจจุบันใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุดเป็นเกณฑ์ 
ในการแจ้งเตอืนสภาพอากาศร้อนจดัให้กบัประชาชน การใช้อณุหภมูสิงูสดุเพยีงค่าเดยีว อาจไม่สะท้อนถึงผลกระทบ
ต่อสขุภาพได้อย่างชดัเจน เนือ่งจากลกัษณะภมูอิากาศของไทยทีร้่อนอบอ้าว และมคีวามสมัพนัธ์กนัระหว่างอณุหภมูิ
และความชืน้สมัพทัธ์หรอืทีเ่รยีกว่า “ดชันคีวามร้อน” ซึง่มคีวามพยายาม น�ามาใช้สือ่สารเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัด 
แต่มีข้อจ�ากัดด้านเคร่ืองมือที่ใช้ตรวจวัดดัชนีความร้อนที่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยหรือข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งโดยส่วนใหญ่มี 1 สถานี / จังหวัด มาค�านวณดัชน ี
ความร้อนซ่ึงไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีห่างไกล และไม่สะท้อนสภาพอากาศร้อนที่แท้จริงในพื้นที่ ดังนั้น กรมส่งเสริม 
คุณภาพส่ิงแวดล้อมจึงได้ด�าเนินการพัฒนาเคร่ืองมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่ายระดับชุมชน  
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 คณะวิจัยฯ ได้พัฒนาเครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่ายระดับชุมชน เวอร์ชัน 1 ซึ่งมี 
องค์ประกอบหลัก คือ (1) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (2) เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (3) โมดูล 
วันเวลา (4) Micro SD - Card Adapter (5) Breadboard และ (6) หน้าจอแสดงผล โดยควบคุมการท�างาน 
และก�าหนดเงื่อนไขค�าสั่งด้วยโปรแกรม Arduino IDE เวอร์ชัน 1.8.16

 เครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่ายระดับชุมชน เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูม ิ
ได้ในช่วง < 10 - > 50 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 0 - 100% และดัชนีความร้อน < 27 - > 50 oC สามารถตรวจวัด 
และบันทกึข้อมลูลงหน่วยความจ�าภายในเครือ่งได้ต่อเนือ่งแบบอตัโนมัต ิใช้พลงังานไฟฟ้า กระแสสลบัผ่าน Adapter 
100 - 260 วัตต์ หรือ power bank พร้อมทั้งแสดงวันที่ เวลา และระดับผลกระทบต่อสุขภาพจากดัชนีความร้อน
บนหน้าจอแบบ Realtime 4 บรรทัด ดังนี้

105



แสดงข้อมูลอุณหภูมิ (T หน่วย oC)
และความชื้นสัมพัทธ์ (RH หน่วย %) 

บรรทัดที ่1

แสดงค่าดัชนีความร้อน (HI หน่วย oC) บรรทัดที ่2

แสดงช่วงค่าดัชนีความร้อน ตามระดับผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ดังนี้ 

บรรทัดที ่3

 แสดง วัน เดือน ปี และเวลา  
 (DD : MM : YY และ HH : MM : SS)

บรรทัดที ่4

ระดับ Normal 

ระดับ Caution

ระดับ Extreme Caution 

ระดับ Danger  

ระดับ Extreme Danger 

27 ถึง 32

ดชันคีวามร้อน
(องศาเซลเซยีส : oC)

32 ถึง 41

41 ถึง 54

มากกว่า 54

น้อยกว่า 27

เม่ือดัชนีความร้อน 

 การด�าเนินงานในระยะสุดท้ายของโครงการ คณะวิจัยฯ ได้ท�าการคัดเลือกพ้ืนที่น�าร่องส�าหรับน�า 
เครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่ายระดับชุมชน เวอร์ชัน 1 ไปทดลองใช้งานร่วมกับชุดสื่อสาร 
เตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัด พร้อมทั้งประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอากาศร้อนจัดของ 
กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู ้สูงอายุ และนักเรียน รวมทั้งจัดเก็บ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล  
เพ่ือพัฒนาสมการประมาณค่าอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) ส�าหรับ 
บรรจุเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมของเครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่ายระดับชุมชน prototype 2 ต่อไป
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7. พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเห็นความส�าคัญของการเพิ่มพูนทักษะความรู ้ด ้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ 
บุคคลเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในบริบทท่ีแต่ละหน่วยงาน และปัจเจกบุคคลสามารถท�าได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และเสริมสร้าง 
ศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม มีตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งแบบออนไลน์  
(Online) การอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานท่ีจริง (Onsite) และหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E - Learning) ไปจนถึงการใช้เวทีประชุม สัมมนา และการศึกษาดูงาน 

 ภาพรวมของการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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การพฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพ
บคุลากรด้านสิง่แวดล้อม
(รปูแบบ Online Onsite และ E - Learning) 

หลักสูตร104
32,645 คน

งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(ส�าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ
ภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกรม)

24 หลักสูตร (5,592 คน)

63 หลักสูตร

  12,347  คน

งานสร้างจิตส�านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม

20 หลักสูตร (3,750 คน)

งานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.)

10 หลักสูตร (2,200 คน)

งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 4 หลักสูตร (163 คน)

งานปฏิบัติการเสริมพลังรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Action for Climate 
Empowerment : ACE)

4 หลักสูตร (346 คน)

งานสารสนเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

1 หลักสูตร (296 คน)

หลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ฯลฯ)

23 หลักสูตร

   2,549  คน

หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือ E - Learning
(ส�าหรับประชาชนทีส่นใจ)

18 หลักสูตร

   17,749  คน
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 (1) หลักสตูรฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม (ส�าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะภายใต้โครงการต่าง ๆ  
    ของกรม)

 เป็นการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน กิจกรรมค่ายเยาวชน ฯลฯ  
ประกอบไปด้วย 63 หลักสูตร มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ�านวน 12,347 คน 

 (2) หลักสูตรฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม (ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ฯลฯ)

 ประกอบไปด้วย 23 หลักสูตร รูปแบบการฝึกอบรมมีทั้งแบบออนไลน์ (Online) และการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการในสถานที่จริง (Onsite) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 2,549 คน ตัวอย่างหลักสูตร เช่น 

 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�าหรับนักบริหารระดับสูง ที่จัดขึ้นส�าหรับผู้บริหาร 
ระดับสงูจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือให้เข้าใจการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยนืแบบองค์รวม  และบูรณาการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นลักษณะการศึกษาอบรมในรูปแบบห้องเรียน และผ่านระบบออนไลน์ เช่น การบรรยาย 
การเสวนา การอภิปราย การระดมความคิดเห็น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ และมีการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่
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 2) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพผู้น�าด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ
ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ประกอบไปด้วย  
2 หลักสูตร คือ เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะโดยชุมชน และการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

 3) หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตร
นวัตกรรมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน หลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์ “กินรักษ์โลก” หลักสูตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรพลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 จากการติดตามประเมินผลเกือบทุกหลักสูตรที่ได้มีการจัดฝึกอบรม พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมเปรียบเทียบก่อน และหลังเข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ยภายหลังการฝึกอบรมสูงขึ้น 
อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 0.01 แสดงให้เหน็ว่า กระบวนการอบรมได้สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  
และสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกท้ังยังสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับ 
ชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติงาน ทั้งยังสามารถจัดการกับปัญหาหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  
ยกตัวอย่าง เช่น การอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และหลักสูตรการผลิต การบริการ  
และการบรโิภคทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ 
ขยะภายในครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังท�าให้เกิดค่านิยมการบริโภคต่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหันมา 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 (3) หลักสูตรการเรียนรูผ่้านส่ืออิเลก็ทรอนกิส์ (E - Learning) 

 เป็นหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ผู ้ เรียนสามารถเรียนรู ้ได ้ด ้วยตนเองตามความสนใจ  
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Internet) บทเรียนออนไลน์ในระบบ E - Learning ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
มีการออกแบบหลักสูตรตามมาตรฐาน xAPI ซึ่งสามารถบันทึกกิจกรรมของผู้เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์กับหลักสูตร 
และทรัพยากรหรือส่ือแบบต่าง ๆ ในแต่ละบทเรียนได้เพ่ือให้การถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบ E - Learning ยังลดช่องว่างของ 
โอกาสในการเรียนรู้ ลดข้อจ�ากัดด้านเวลา และสถานท่ี จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสม�่าเสมอ 
หลักสูตรที่เปิดให้บริการมีท้ังส้ิน 18 หลักสูตร สรุปข้อมูลการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 33,090 คน และมีผู้ที่ผ่าน 
การอบรม 17,749 คน คิดเป็นร้อยละ 53.64
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ผูเ้รียนทัง้ 18 หลักสตูร 
มีความรูค้วามเข้าใจเพ่ิมมากขึน้

ร้อยละ 86.80
และพึงพอใจกบัหลกัสูตร
ท่ีได้เรียน

ร้อยละ 86.70

ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียด
หลักสูตร E - Learning 
สามารถดูได้ที่ 
http://e-learning.deqp.go.th/lrs_deqp/home2

3 อันดับหลักสูตร
ที่ได้รับความนิยม 

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม / 

มลพิษสิ่งแวดล้อม

การบริโภค
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรทั่วไป

3 หมวดของหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9 หลกัสตูร 4 หลกัสตูร 5 หลกัสตูร
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 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และแนวทางจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชน หน่วยงาน และองค์กร ได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า 
ความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน จนน�าไปสู่ 
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม โดยมีการน�าเสนอเนื้อหา 
ในการสื่อสารให้น่าสนใจ ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์  
โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งยังจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ ์
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการท�างานในทุก ๆ ด้านของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้ใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จในการท�างาน เช่น งานสร้างจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม งานพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นหลักในการสื่อสาร เช่น การจัดการขยะ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดปัญหา
หมอกควัน เป็นต้น 

8. สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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พ.ศ. 2564 การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ผ่านทุกช่องทางการสือ่สารสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

22,315,642คน

วิทยุ 3,597,446
โทรทัศน์ 4,314,808

 สื่อกระแสหลัก

หนังสือ 5,541
คู่มือ 31,702

  สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือพิมพ์ 19,620
แผ่นพับ 42,300

กระเป๋าเป้ / กระบอกน�้า / กล่องข้าว
ถุงผ้า / box set / หมวก

7,343

นิทรรศการ  6,585

สื่อรณรงค์

ป้ายรณรงค์ / ป้ายบอกทาง 1,177
สมุดโน้ต 12,944
เสื้อรณรงค์

โล่ / ประกาศเกียรติคุณ
3,666
1,665

7,912,254 คน

33,380 คน

99,163 คน

เว็บไซต์ 171,518
วีดิทัศน์ออนไลน์ /
คลิปสื่อแอนิเมชัน

439,247

สื่อออนไลน์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Infographic) 523,069
สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook / Youtube)

13,136,097

E - book 914

14,270,845 คน

ประชาชนทีไ่ด้รับข้อมลู ความรูด้้านส่ิงแวดล้อม
ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ 87
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ภาพตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 
และรายงานการเงิน 

ประจ�าปี 2564
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5.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายกิจกรรม  

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

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรบุคคล 167,642,600

รวม 167,642,600

2.  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
 การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

67,823,500

กิจกรรมที่ 2 : สร้างจิตส�านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

46,937,000

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการให้บริการ 18,501,300

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
 ด้านสิ่งแวดล้อม

11,172,100

กิจกรรมที่ 5 : บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 64,221,100

กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 44,253,800

รวม 252,908,800

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่
 และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
   สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
               ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

5,700,000

รวม 5,700,000

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 
จ�านวน

547,261,500 บาท
(ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
แยกตามแผนงาน - ผลผลิต / โครงการ / รายการ - กิจกรรม 
มีรายละเอียด ดังนี้
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แผนงาน ผลผลิต / โครงการ / รายการ - กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)

4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
 สภาวะภูมิอากาศ

โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กิจกรรม : ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 39,275,000

โครงการที่ 2 :  โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ 
 และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

20,609,500

โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้
   และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลง
   สภาพภูมิอากาศ 

กิจกรรม : เสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามอนุสัญญา 
 สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส

5,936,000

รวม 65,820,500

5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ
 และสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ       44,531,800
   มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารสร้างความเข้าใจ
 การจัดการขยะที่ต้นทาง

8,650,000

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากลไก
 การจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชน

35,881,800

โครงการที่ 2 : โครงการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มในการป้องกนั
   การเผาในที่โล่ง ไฟป่าและลดหมอกควัน

34,000,000

กิจกรรม : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
 ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า 
 และลดปัญหาหมอกควัน

10,657,800

รวม 55,189,600

   รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน 547,261,500

หมายเหตุ : ข้อมลูจากแบบจดัท�าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (สงป. 301)

119



หมายเหตุ : ข้อมูลจากแบบจัดท�าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ผลผลิต / โครงการ จ�าแนกตามงบรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564 (สงป. 302)

5.2 ผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบรายจ่าย  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณถึง ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 รวมท้ังสิ้นเป็นเงิน 496,733,932.98 บาท (สี่ร ้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่น 
สามพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 89.71 ของงบประมาณทั้งหมด 
ที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) มีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลการเบิกจ่าย

งบบุคลากร

89.19
ร้อยละ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลการเบิกจ่าย

งบด�าเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลการเบิกจ่าย

งบลงทุน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลการเบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้นงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

งบสุทธิหลงัโอนเปลีย่นแปลง

ผลการเบกิจ่าย

100
ร้อยละ

67.86
ร้อยละ

86.35
ร้อยละ

89.71
ร้อยละ

547,261,500.00 บาท

553,690,849.49 บาท

496,733,932.98 บาท

219,284,700.00 บาท

224,550,400.00 บาท

193,909,986.12 บาท

164,717,400.00 บาท

171,883,949.49 บาท

171,883,949.49 บาท

119,587,900.00 บาท

113,585,000.00 บาท

101,302,543.76 บาท

43,671,500.00 บาท

43,671,500.00 บาท

29,637,453.61บาท
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หมายเหตุ : ข้อมูลจากแบบจัดท�าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ผลผลิต / โครงการ จ�าแนกตามงบรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564 (สงป. 302)
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คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 2298 5509

นางภาวินี  ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 2298 5643
0 2278 8456

นายวรพล  จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 2278 8424

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. สำานักงานผู้ตรวจราชการกรม

นางจงรักษ์  ฐินะกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม 0 2298 5508
0 2278 8400 - 19  

ต่อ 1959

นางวรวรรณ  ประชาเกษม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม 0 2298 5357
0 2278 8400 - 19

ต่อ 1701
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน

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

3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายอรรจภิษัช  พิณตานนท์ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2298 5736

4. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นายวรพล  จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 0 2278 8424

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

นางสาวกุลธิดา  ชาติสันติกุล ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ 0 2278 8429

นายบัญชา พันธุลี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5607
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ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

กองส่งเสริมและเผยแพร่

นายจักรชัย  ชุ่มจิตต์ ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ 0 2298 5625

นางสาวระเบียบ  ภูผา ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ 0 2298 5608

นายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล ผู้อ�านวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา 0 2298 5628

นายเอกราช  ข�ามะโน ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ 0 2298 5648

นางสาวเพชรดา  อ้อชัยภูมิ ผู้อ�านวยการกลุ่มรณรงค์ 0 2278 8453

นางสาวจริยา  ชื่นใจชน ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม 0 2298 5630

นายบุญสม   สุวรรณสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5626

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  

นายปัญญา  วรเพชรายุทธ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 0 2577 2387

นางสาวหทัยรัตน์  การีเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม

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

นางสาววรรณา  เลาวกุล ผู้อ�านวยการกลุ่มอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน 0 2577 4182 - 9
ต่อ 1305

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2577 4182 - 9
ต่อ 1125

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   

นายอุบล  มุสิกวัตร ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม 0 2278 8448

นายธนาพันธ์  สุกสอาด ผู้อ�านวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ 0 2298 5637
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ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

นางปาริชาติ  หาญเรืองเดช ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม

0 2298 5636

นายประภาสสิทธิ์  ศิริโพธิ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ 0 2298 5635

นายปกาสิต  เสือรอด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5632

ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

นางสาวพรพิมล   วราทร  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 0 2298 5654

นางวรวรรณ ประชาเกษม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

0 2298 5357
0 2278 8400 - 19

ต่อ 1701

นายด�ารงศักดิ์  จันทร์วิไล ผู้อ�านวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน 0 2298 5358

นางทองใบ  เวชพันธ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0 2298 5357

นายสมพจน์  เตชะมีนา ผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม 0 2298 5640

นางสร้อยนภา  หาญเมตตา ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 0 2298 5652

นางสาวพรพิมล  สมนึก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2298 5639

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�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้านสิ่งแวดล้อม  

0 2577 7069

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

นางสาวบุษบา  อบอาย ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 0 2577 4182 - 9
ต่อ 3510
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ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

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

นางสาวอนงค์นาฏ อินสุธา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2577 4182 - 9
ต่อ 3620

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างภายใน)

นางสาวอุมา   ศรีสุข ผู้อ�านวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0 2298 5649

นางสาวนันทวรรณ  ประเสริฐ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2298 5649

นายชัยพล  จันทะวัง ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน 0 2298 5649

นายณัฐพงศ์  นันทชัยพงศ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการคณะกรรมการเครือข่าย 0 2298 5649

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างภายใน)

นางจงรักษ์  ฐินะกุล ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2298 5508
0 2278 8400 - 19  

ต่อ 1959

นางสมใจ สิมาฉายา ผู้อ�านวยการกลุ่มเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400 - 19
ต่อ 1405

นางสาวแฟรดาซ์  มาเหล็ม ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400 - 19
ต่อ 1405

นางสาวนงรัตน์  อิสโร ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดการองค์ความรู้ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0 2278 8400 - 19
ต่อ 1405

ว่าง กลุ่มอ�านวยการและประสานข้อมูล

๔
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ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมสรรพากร

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ธนาคารกสิกรไทย
IBM

กระทรวงการคลัง

กรม
ประชาสัมพันธ์
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ห้างสรรพสินค้าโลตัส รังสิต

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปทุมธานี

สถานบ�าบัดพิเศษหญิง

ตลาดรังสิต คลองรังสิต
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ไป จ.ปทุมธานี

แผนที ่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
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขท่ี 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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