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ตัวชี้วัดเป้าหมาย :  
1. กลุ่มเป้าหมายมีการน าขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ 9,000ตัน/ปี 
2. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60 
3. กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ ฐานข้อมูลของประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   3.1 สนับสนุนการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
   3.2 เสริมสร้างศักยภาพกฎระเบียบการจัดการขยะและของเสียอันตราย จ านวน 1 เร่ือง 
เขต 12 
10 – 11 พ.ค 
2561  
จ.กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น 
มหาสารคาม 

1) การด าเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) ของ สส.  ที่ผ่านมา
ใช้หลักการประกวดหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งการ
ด าเนินงานเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ต้องใช้
ระยะเวลานาน เห็นควรน ารูปแบบการประเมิน 
อปท. มาใช้ด าเนินโครงการ 

ระดับพ้ืนที่ 
1) สส. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) ระดับภาค จากการ
ประกวด เป็นการประเมิน โดยจัดท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการให้ครอบคลุม
เป้าหมายทั่วประเทศโดยเร็ว  เนื่องจาก การ
ประกวดท ามาหลายปีแล้วและได้ปีละไม่กี่
ห มู่ บ้ าน  ท า ให้ ค รอบ คลุ ม เป้ าห ม าย ได้ 
ไม่มากนัก 
 
 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ในรูปแบบการประเมิน  สส . ได้ ร่ วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการผลักดัน 
น าตัวช้ีวัดของโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
เข้าเป็นตัวช้ีวัดของ อปท. ทั่วประเทศที่ต้อง
ด าเนินการ ซึ่งร่วมทั้งเรื่องการจัดการขยะ  
เพื่อประเมิน อปท. ทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการ 
- ความร่ วมมื อกับกระทรวงศึ กษาธิการ  
ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการสอดแทรกการ
จัดการขยะในการเรียนการสอน โดยอยู่ในส่วน
ของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีเนื้อหาของ
โรงเรียนปลอดขยะ ที่โรงเรียนสามารถน าไปใช้
สอนนักเรียน 
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 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 
- สส.ยังขอคงรูปแบบการประกวด เนื่องจาก
จากการประเมินชุมชนและโรงเรียน ยังคงมี
ความต้องการจากชุมชนและโรงเรียนให้มี
ระบบการประกวด เพื่อเป็นกระตุ้น และสร้าง
แรงจูงใจให้ ชุมชนและโรงเรียนพัฒนาการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะ และยังน า
ผลงานจากการได้รับรางวัลไปต่อยอดผลส าเร็จ
ของ ชุมชน อปท. และโรงเรียนได้ต่อไป 
รวมทั้งเป็นชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
สามารถขยายผลกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การ
จัดการขยะ โดยมีรางวัลเป็นเครื่องการันตี
ความส าเร็จ 

เขต 17 
20-21 พ.ค 
2561  
จ.พิษณุโลก
และเพชรบูรณ์ 

1) แผนงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชน
ปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค
ของ สส. ก าหนดแผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ
การเปิด – ปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน ส่งผล
ให้มีโรงเรียนประสงค์เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่
ก าหนด และได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 

ระดับพ้ืนที่ 
1) สส. ควรปรับแผนปฏิบัติการโครงการ
ส่ งเสริมหมู่ บ้ าน  ชุมชนปลอดขยะ และ
โรงเรียนปลอดขยะระดับภาค ให้สอดคล้อง
กับการเปิด – ปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน 
เพื่อให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการมากข้ึน 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- สส . ได้ ด าเนินการปรับแผนปฏิบั ติการ
โครงการในปี  2561 โดยเพิ่มการคัดเลือก 
ในระดับจังหวัดเป็นการคัดเลือกโดย ทสจ. 
ประเมินจากเอกสารรายงานของโรงเรียน 
ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน และส่งผลการคัดเลือก
ต่อไปยัง สสภ. เพื่อคัดเลือกในระดับภาค 
ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน โดยให้ส่งผลการ
คัดเลือกมาให้ สส. ในเดือนมิถุนายน 2561 
และสส.จัดมอบรางวัลรอบที่  1 เมื่อวันที่  
13 ก.ค. 2561 
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- การโอนเงินงบประมาณ สส. ไม่สามารถโอน
เงินงบประมาณโดยตรงไปยัง ทสจ. และ สสภ.
ได้ ต้องด าเนินการโอนผ่าน สป.ทส. ส่งไปยัง 
ทสจ.และสสภ. ซึ่งสส.ได้ด าเนินการโอนเงิน
งบประมาณไปยัง สป.ทส.ในเดือนพฤศจิกายน 
2561  

ระดับพ้ืนที่ 
2) ให้ทุกหน่วยงานน านโยบาย รมว.ทส. (พล
เอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ) จ านวน 5 ข้อ  
ไปปฏิบัติ ดังนี้ (1) ลดใช้พลาสติกและโฟม  
(2) เลิกใช้พลาสติกและโฟม (3) น านวัตกรรม
มาใช้ (4) ก าจัดขยะให้ถูกวิธีมีการคัดแยกขยะ
เพื่ อน าไป Recycle และ (5) ควบคุมและ
ก าจัดการน าเข้าขยะผิดกหหมาย โดยองค์การ
สวนสัตว์ และอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 
ควร เป็ น ต้ นแบ บ ใน การด า เนิ น การลด  
เลิก การใช้พลาสติและโฟม 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- สส. ได้ด ำเนินกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ และ
จัดกิจกรรมลดใช้พลำสติกและโฟม โดยรณรงค์
ในตลำดน ำร่อง ได้แก่ ตลำด อตก. และตลำด
โก้งโค้ ง จ.อยุธยำ ตลำดละมัย เกำะสมุย 
จ.สุรำษฎร์ธำนี และในวันที่ 21 ก.ค. 2561 
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลำสติกหูหิ้วและงด
ใช้โฟมบรรจุอำหำร ในตลำดสดเทศบำล 7 พัน
แห่ งทั่ วประเทศ โดยจัดกิ จกรรม เปิ ดตั ว
โครงกำรที่ตลำดสดเทศบำลนครปำกเกร็ด 
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี เวลำ 10.00 น. โดยมี 
รมต.ทส.เป็นประธำน 

 สส. 20 ส.ค.61 

 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ข้อ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 3 ข้อ 


