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ข้อเสนอแนะจากการตดิตามครัง้ที่ 2 (ที่ยงัดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) 
ประเภท 1 : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงฯ 

1.3 ด้านการจดัการมลพิษ ได้แก ่1) การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 2) การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ทำงานของหน่วยงาน ทส. ในพืน้ที่ 

เขต 6 ๘ 13 
วันที่ 9 - 10 

และ 22  
มี.ค.64 ณ ห้อง
ประชุม 203 
อาคาร ทส. 

1) เกิดปัญหามลพิษทางอากาศจาก
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และปัญหา
ขยะมูลฝอยมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหา
ขยะบนเกาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 
ซึ่ งยังไม่มีมาตรการและแนวทาง  
การแก้ไขที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1) ควรวางแผนการทำงานเชิงรุกโดยคาดการณ์
แนวโน้มของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และจัดลำดับ
ความสำคัญเร่งด่วนของประเด็นปัญหาเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
 

 
 
สรุปสาระสำคัญจากการติดตามครั้งที่ 2 
    จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บนเกาะ ทั้ง ๑๔ เกาะ และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด สสภ. และ อปท. ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาตติ่อไป 
 
 สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน 
 ๑. ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ 
 ๒. เสนอวาระ (ร่าง) แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยบนเกาะต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๔ ในวันที่  ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. หนังสือกอง
จั ด ก า ร ก า ก
ของ เสี ย และ
สารอันตราย  
ที่ กจส ๒๒๔๑/
๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

รวม 1 ข้อ   

ดำเนินการได้  อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้ 
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ข้อเสนอแนะจากการติดตามครั้งที่ 3 
ประเภท 2 : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตร ี

เขต 1 
16 มี.ค.64  
ณ จ.ชัยนาท 

เขต 12 
29 มี.ค.64  

ณ สปน. 
เขต 11 

30 มี.ค. 64 
ประชุม VDO 
Conference  
ณ กระทรวง 

1) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
ในบางพื้นที่เกินค่ามาตรฐานเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน
จากประเทศเพื่อนบ้าน 

1) ประสานความร่วมมือในการแก้ไขภายใต้
ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการลด
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด 

1) ควรปรบัแผนและรูปแบบการดำเนนิงาน และเร่งรัดการ 
 
สรุปสาระสำคญั 
 ในรอบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมภายใต้ 
ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
เพื่อกำหนดนโยบายร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ดังนี้  
 ๑. การประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 
๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาค
แม่โขง ครั้งที่ ๙ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับประเทศสมาชิก สํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน (ASEC) และศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาอาเซียน 
เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในหลักการตามที่ประเทศไทยเสนอให้ขยายแผนปฏิบัติการ
เชียงราย ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและไดส้ิ้นสุดในปี ๒๕๖๓ 
ออกไปอีก ๕ ปี (ถึงปี ๒๕๖๘) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน
ในอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
 ๒. การประชุมหารือวาระพิเศษ ระหว่างประเทศไทย 
ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประเทศไทยโดย
กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้เสนอให้มีการประชุม เพื่อเตรียมการ

 
 
 
๒. รายงานการ
ป ระชุมห า รือ
วาระพิเศษ เมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
๓. รายงานการ
ป ระชุม ห า รือ
วาระพิเศษ เมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
๔. หนังสือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ที่ ๐๓๐๖/๗๘๗ 
ล ง วั น ที ่  ๒ ๕  
มีนาคม ๒๕๖๔ 
๕. หนังสือ ASEC 
ลงวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๔ 
๖. หนังสือ ASEC 
ล ง วั น ที ่  ๒ ๗  
เมษายน ๒๕๖๔ 

ดำเนนิการได้  อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถดำเนินการ 
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ป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาค
แม่โขง ปี ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอย่างเต็มที่ 
 ๓. การประชุมหารือวาระพิเศษในอนุภูมิภาคแม่โขง 
ระหว่างประเทศไทย ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประเทศไทยโดย
กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้เสนอให้มีการประชุม เพื่อเน้นย้ำ
ความร่วมมือในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาหมอกควันข้ามแดน
ในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเสนอให้ทุกประเทศพิจารณา
ดำเนินการถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) 
ตามที่แต่ละประเทศได้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงานและกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
และมีประสิทธภิาพเพ่ิมมากขึ้น 
 เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง
ในอนุภูมิภาคแม่โขง มีความรุนแรงและค่า PM2.5 มีค่าเพิ่มสูงขึ้น
จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ    
ได ้ส ่งหน ังส ือถ ึง ASEC ลงวันที ่ ๒๕ ม ีนาคม ๒๕๖๔ 
เพื่อให้ประสานแจ้งประเทศสมาชิกดำเนินการแก้ไขปัญหา
ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนฯ และ ASEC มีหนังสือลงวันที่ 1 
เมษายน 2564 แจ้งเวียนประเทศสมาชิกให้พิจารณา
ดำเนินการอย่างเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 
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 กรมควบคุมมลพิษและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ได้รายงานผลการดำเนินงานไปยัง ASEC เป็น
ประจำอย่างต่อเนื่อง (รายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์ ตาม
สถานการณ์) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 และ ASEC 
ได้รวบรวมรายงานและแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกรับทราบ
สถานการณ์และการดำเนินงานของแต่ละประเทศเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการดำเน ินงานบริเวณแนว
ชายแดน ได้มีการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการ
ชายแดน (Township border committee) รวมถึงการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ และจิตสำนึกบริเวณ
ชายแดน เช่น การจัดทำแนวกันไฟร่วมกัน 

รวม 1 ข้อ    
รวมทั้งหมด 2 ข้อ   

 

  
 เอกสารหลักฐานประกอบ 
 https://drive.google.com/drive/folders/10DgcGaoWUGRk 
 d5QjBxC2ycVgTt_vfi0v?usp=sharing . 


