
คณะที ่5 
การตรวจราชการแบบบรูณาการ 
รว่มกบัส านกันายกรฐัมนตร ี

นพ.อภชิาต ิ รอดสม 
สาธารณสขุนเิทศก ์เขตสขุภาพที ่6 

แทนประธาน คกต. คณะที ่5 



กรอบแนวทางการ
ตรวจราชการแบบ
บรูณาการ ปี 2559 

1. การจดัการขยะมลู
ฝอยและสิง่แวดลอ้ม 

2. มาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิ 
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แผนบรูณาการงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                   
การบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม                                                                     

(8 กระทรวง (21 หนว่ยงาน) งบประมาณท ัง้ส ิน้ 3,554.7482 ลา้นบาท) 

1.จดัท าแผน มาตรฐาน 
มาตรการ เกณฑก์าร
ปฏบิตั ิกฎหมาย 

ทส. 

วท. 

สธ. 

2.เพิม่ศกัยภาพ
การเก็บ และ

ก าจดั 

ทส. 

สธ. 

3.สง่เสรมิการลดและการใช้
ประโยชนข์ยะ รวมท ัง้แปรรปู

เพือ่ผลติพลงังาน 

ทส. 

พน. 

ศธ. 

4.ก ากบัดแูลและบงัคบั
ใชก้ฎหมาย รวมท ัง้              
การลกัลอบทิง้ 

ทส. 

5.รณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์   
สรา้งจติส านกึ 

ทส. 

ศธ. 

อก. 

6.เสรมิสรา้งศกัยภาพ 
และถา่ยทอดองคค์วามรู ้

ทส. 

สธ. 

อก. 7 ลบ. 

53.454 ลบ. 
29.321 ลบ. 

กรมควบคมุโรค 
ผลผลติ  : เฝ้าระวงัสขุภาพเชงิรกุ บรกิารอาชวีอนามยั   
                เวชกรรมสิง่แวดลอ้มทีม่คีณุภาพในพืน้ทีเ่ส ีย่ง 
กจิกรรม : แกไ้ขปญัหามลพษิทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ  
                และสิง่แวดลอ้ม (เป้าหมาย 1 ระบบ) 

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ผลผลติ :  ประชาชนไดร้บัการดแูลสขุภาพและมพีฤตกิรรม    
                สขุภาพทีถ่กูตอ้ง 
กจิกรรม : สนบัสนนุการบรหิารจดัการขยะ และสิง่แวดลอ้ม 
                ในโรงพยาบาล (เป้าหมาย 12 เขต) 

กรมอนามยั 
ผลผลติ  : พฒันาและบรกิารดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและขยะแบบบรูณาการเพือ่สขุภาพทีเ่หมาะสม 
กจิกรรม : 1. ขบัเคลือ่นนโยบาย ยทุธศาสตร ์ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและขยะแบบบรูณาการ 
                    ทีเ่หมาะสม (เป้าหมาย 4 โครงการ) 
                2. ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล และเฝ้าระวงัดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและขยะแบบบรูณาการทีเ่หมาะสม (เป้าหมาย 1 โครงการ) 

แผนงาน/โครงการ ภายใตแ้ผนบรูณาการงบประมาณ ดา้นการบรหิารจดัการขยะ 

กสธ. ไดร้บั งปม. 89.775 ลา้นบาท 
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1. การจดัท าแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑก์ารปฏบิตั ิกฎหมาย 

ผูร้บัผดิชอบ : ส านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุโรค 
                                      (งบประมาณ 7 ลา้นบาท) 

 

     ตวัชีว้ดัที ่1 : รอ้ยละ 30 ของ รพศ./รพท. ท ัว่ประเทศ สามารถจดับรกิาร 
                         อาชวีอนามยัและเวชกรรมสิง่แวดลอ้มได ้
     ตวัชีว้ดัที ่2 : รอ้ยละ 50 ของจงัหวดัมรีะบบจดัการปจัจยัเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
                         และสขุภาพผา่นเกณฑใ์นระดบัดขี ึน้ไป 
     ตวัชีว้ดัที ่3 : รอ้ยละ 30 ของประชาชนและผูป้ระกอบอาชพีคดัแยกและ 
                         รไีซเคลิขยะ ในพืน้ทีเ่ส ีย่งสงู 8 จงัหวดั ไดร้บัการคดักรอง 
                         ความเสีย่งทางสขุภาพ 

กระทรวงสาธารณสขุ  เกีย่วขอ้ง 3 มาตรการ 
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ทีม่า : ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมโรค    ข้อมูล ณ วนัที ่5 ก.ย. 59 

มาตรการที ่1 : การจดัท าแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑก์ารปฏบิตั ิกฎหมาย 
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มาตรการที ่1 : การจดัท าแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑก์ารปฏบิตั ิกฎหมาย (ตอ่) 

โครงการแกไ้ขปญัหามลพษิทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม งปม. 7 ลบ.  เบกิจา่ยแลว้ 6.67 ลบ.  

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 
จากมลพษิสิง่แวดลอ้ม 

 พฒันาสือ่วชิาการ/องคค์วามรู/้เครือ่งมอืคดักรองสขุภาพ เพือ่ 

    สนบัสนุนหนว่ยบรกิารสขุภาพเฝ้าระวงั/คดักรองความ เสีย่งทาง 

    สขุภาพ ปชช. และผูป้ระกอบอาชพีคดัแยก และรไีซเคลิขยะ 

    ในพืน้ทีเ่ส ีย่งสงู 8 จงัหวดั โดยความรว่มมอืของ อปท. 

 พฒันาศกัยภาพหนว่ยบรกิารสขุภาพ/บคุลากร/เครอืขา่ย/   

    คณุภาพหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่แกไ้ขปญัหา/ดแูลสขุภาพ ปชช.  

    ในพืน้ทีเ่ส ีย่งมลพษิ สวล. (36 จงัหวดัเสีย่ง) 

โครงการพฒันาการจดับรกิารอาชวีอนามยั 
ในหนว่ยบรกิารสขุภาพ  

 พฒันาองคค์วามรู/้เครอืขา่ยใหด้ าเนนิงานตามมาตรฐาน 
     การจดับรกิารอาชวีอนามยัและเวชกรรม สวล. 

 พฒันาการจดับร ิการอาชีวอนามยัของหน่วยบริการ 

      ภาคเอกชน  

  พฒันาระบบบรกิารอาชวีอนามยัโดยเนน้การรบั-ส่งต่อ 
      ผูป่้วยโรคจากการท างานและโรคจาก สวล. 
 

 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์
   รพศ./รพท. จดับรกิารอาชวีอนามยัและเวชกรรม สวล. ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 37 แหง่ (จากเป้าหมาย 35 แหง่)  
   พท. เสีย่ง 36 จงัหวดั มรีะบบการจดัการปจัจยัเสีย่งดา้น สวล. และสขุภาพ ผา่นเกณฑร์ะดบัดขี ึน้ไป 21 จงัหวดั (จากเป้าหมาย  

      18 จงัหวดั) ตามขอ้มลูการประเมนิตนเอง 
   ปชช. และผูป้ระกอบอาชพีคดัแยกและรไีซเคลิขยะ ในพืน้ทีเ่ส ีย่งสงู 8 จว. ไดร้บัการคดักรองความเสีย่งทางสขุภาพ 3,610 คน  

         (จากเป้าหมาย 3,457 คน)  

ทีม่า : ส านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุโรค  ขอ้มลู ณ วนัที ่5 ก.ย. 59 6 



2. เพิม่ศกัยภาพการเก็บ และก าจดั  

เป้าหมาย : มลูฝอยตดิเชือ้ไดร้บัการก าจดัอยา่งถกูตอ้ง 100% 

    ผูร้บัผดิชอบ : ส านกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม กรมอนามยั 
                  (งบประมาณ 53,4543 ลา้นบาท) 
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มาตรการที ่2 : การเพิม่ศกัยภาพการจดัเก็บและก าจดั สถานการณ์ของประเทศ 

ก าจัดไมถ่กูตอ้ง 

 50 % 

 31 % 

ก าจัดถกูตอ้ง 

 18 % 

ใชป้ระโยชน ์

มลูฝอยท ัว่ไป ปี 2558 ปรมิาณ 26.85 ลา้นตนั 
(เพิม่ข ึน้ 0.66 ลา้นตนั  จากปี 2557) 

ไมไ่ดรั้บการก าจัด 

มลูฝอยตดิเชือ้ ปี 2558 ปรมิาณ 53,868 ตนั 
(เพิม่ข ึน้ 1,721 ตนั จากปี 2557  ) 

57 % 

17% 

19% 

6 

1 % 
0.006 

รพ.รัฐ 

% 

% 

คลนิกิคน 

รพ. เอกชน 

รพ.สต. 

สถานพยาบาลสตัว ์
หอ้งปฏบิัตกิาร 
เชือ้อันตราย 

ภาพประกอบจากอนิเตอรเ์น็ต 

อตัราการเกดิ 1.13 กก./คน/วนั อตัราการเกดิ 0.8 กก./เตยีง/วนั 

โทรทัศน ์

เครือ่งปรับอากาศ 
ตูเ้ย็น 

เครือ่งซกัผา้ 

เครือ่งเลน่ 
วซีดี/ีดวีดี ี

คอมพวิเตอร ์

โทรศัพท ์

190  กลอ้งถา่ยรปู  
         ดจิติอล 

ก าจัดถกูตอ้ง 

ก าจัด 
ไมถ่กูตอ้ง 

 % 

% 

ปญัหา 
ทิง้รวมกบัมลูฝอยท ัว่ไป 

ของเสยีอนัตรายจากชุมชน (ขยะอเิล็กทรอนกิส)์ 
ปี 2558  ปรมิาณ 591,000  ตนั 

(เพิม่ข ึน้ 14,000 ตนั จากปี 2557) 
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สถานการณ์การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ 

สถานบรกิารการสาธารณสขุ       
53,868 ตนั/ปี 

สถานพยาบาลสตัว ์
301 ตนั, 1 % 

คลนิกิ 
10,018 ตนั, 19 % 

หอ้งปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย 
3 ตนั, < 1 % 

โรงพยาบาลรฐั 
29,514 ตนั,  57 % 
โรงพยาบาลเอกชน 
8,890 ตนั, 17 % 

รพ.สต. 
3,321 ตนั, 6 % 

ผูป่้วยรกัษาตวัทีบ่า้น 

ทิง้ปะปนกบัมลูฝอย
ท ัว่ไป 

ระบบก ากบัการขนสง่ 
(Manifest System) 

รพ. 
แมข่า่ย 

ขนสง่โดย ทอ้งถ ิน่ 

ขนสง่โดย เอกชน 

ก าจดัเอง 
ณ แหลง่ก าเนดิ 

เตาเผา อปท. 10 แหง่  
1. กรงุเทพมหานคร  2. อบจ.นนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี
3. ทน.เชยีงใหม ่     4. ทน.อดุรธาน ี  
5. ทน.ขอนแกน่       6. ทน.ภเูก็ต  
7. ทน.ยะลา            8. ทม.น่าน    
9. ทม.วารนิช าราบ   10. ทม.สพุรรณบรุ ี  
 

เตาเผาเอกชน 6 แหง่ 
1. บรษัิท อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน)   
2. บรษัิท ทีด่นิบางปะอนิ จ ากดั   
3. หา้งหุน้สว่นจ ากดั ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท ์  
    ซสิเท็ม  
4. บรษัิท โชตฐิกรณ์พบิลูย ์จ ากดั            
5. บรษัิท นวิโชคอ านวย จ ากดั  
6. บรษัิท การจัดการสิง่แวดลอ้มภาคใต ้จ ากดั 

 เตาเผา  
- ทอ้งถิน่ 9 แหง่ 
- เอกชน 6 แหง่ 

เตาเผา รพ.  
37 แหง่ 

การท าลายเชือ้ดว้ย   
ไอน า้ 4 แหง่ 
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1. โครงพฒันาระบบการจดัการขยะ 

ใหถ้กูสขุลกัษณะ (18.75 ลบ.) 

 

 

2. โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ 

ขยะตดิเชือ้และของเสยีทางการ 

  แพทย ์ใหถ้กูสขุลกัษณะ (20.62 ลบ.) 

 

3. โครงการสง่เสรมิการจดัการน า้เสยี 

ใหถ้กูสขุลกัษณะลดผลกระทบตอ่

สขุภาพ (9.75  ลบ.) 

 

4. โครงการเฝ้าระวงัผลกระทบตอ่

สขุภาพในพืน้ทีว่กิฤตดิา้นมลพษิอากาศ  

(2.45  ลบ.) 

 

5. โครงการก ากบั ตดิตาม การ

ด าเนนิงานดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและ

ขยะ (1.89 ลบ.) 

การเพิม่ศกัยภาพการจดัเก็บและก าจดั 
 เทศบาลผา่นการประเมนิการพัฒนาคณุภาพระบบบรกิารอนามัยสิง่แวดลอ้ม (EHA) ดา้นการ

จัดการมลูฝอย (ทัว่ไป, ตดิเชือ้, อนัตราย)  รอ้ยละ 43.65 (1,065 แหง่ จาก 2,440 แหง่) 
 มตีน้แบบบา้นสะอาด อนามัยด ีชวีสีมบรูณ์ 22 ชุมชน 
 มชีมุชนตน้แบบการพัฒนาการจัดการยาและเภสชัณัฑ ์ในชมุชน 8 ชุมชน 
 มมีต ิอสธจ. เรือ่ง การจัดการมลูฝอยทัว่ไป จ านวน 19 จงัหวดั 

 มลูฝอยตดิเชือ้ไดรั้บการก าจัดถกูตอ้ง รอ้ยละ 92.34 (รพ. สงักดั สธ. 880 แหง่ จาก 953 
แหง่) 

 มสีถานบรกิารการสาธารณสขุตน้แบบดา้นการจัดการของเสยี ประเภทสารเคม ีและ เภสชั
ภณัฑ ์5 แหง่ 

 มมีต ิอสธจ. เรือ่ง การจัดการมลูฝอยตดิเชือ้ จ านวน 46  จงัหวดั 

 เทศบาลมกีารออกขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่เพือ่ควบคมุก ากบัการจัดการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย รอ้ย
ละ 82.75 (2,020 แหง่ จาก 2,441 แหง่) 

 มมีต ิอสธจ. เรือ่ง การจัดการสิง่ปฏกิลู จ านวน 46 จงัหวดั 

 จังหวดัเฝ้าระวังผลกระทบตอ่สขุภาพจากมลพษิอากาศ กรณีฝุ่ นหนา้พระลาน จ.สระบรุ ี
 มมีต ิอสธจ. เรือ่ง การจัดการมลพษิในพืน้ที ่จ านวน 6 จงัหวดั 

 มรีะบบสารสนเทศอนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (National Environmental Health 
Information System :  NEHIS) 
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รพ.ท ัง้หมด (แหง่) 109    48   56   79  68   78   80  92  91 74 83 83 12 

ผา่น 109   43   54   76  65   74  71  83  91 67 83 58 6 

ไมผ่า่น 0   5   2  3 3  4  9  9 0 7 0 25 6 

โรงพยาบาลเป้าหมาย : รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สงักดักรมวชิาการ จ านวน 953 แหง่ 

ผา่นการประเมนิมาตรฐาน*  880 แหง่ (รอ้ยละ 92.34) 

ทีม่า  : 1) การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ (คณะที ่4) รอบที ่2 ปี 59  
           2) ระบบรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ กรมอนามยั ปี 2559  
หมายเหต ุ: * มาตรฐานการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ส าหรบัโรงพยาบาล ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545 
 

กทม. 

(ขอ้มลู ณ 2 ก.ย. 59) 
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ปญัหาอปุสรรค และขอ้ส ัง่การ รอบที ่2 

 
 

รอบที ่1 

  ขอ้ส ัง่การ ตรวจราชการฯ  รอบที ่2 
1. จดัท า Roadmap การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ท ัง้ระบบ และขบัเคลือ่นผา่น อสธจ. 
2. จดัท าฐานขอ้มลู ใหค้รอบคลมุทกุแหลง่ก าเนดิ 
3. ตดิตาม ก ากบั บรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารเก็บขน มลูฝอยตดิเชือ้ 
4. สรา้งตน้แบบการจดัการขยะทกุแหลง่ก าเนดิ 
5. วางแผนการจดัการขยะตดิเชือ้ในชุมชน  (ครวัเรอืน) 
6. ผลกัดนัและสนบัสนนุให ้อปท. ออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ เร ือ่ง การจดัการสิง่ปฏกิลู 

             ปญัหาอปุสรรคทีพ่บ จากการตรวจราชการฯ 
 

  สถานบรกิารการสาธารณสขุขนาดเล็กไมม่ที ีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้  

  รพ. อยูห่า่งไกล พบมลูฝอยตดิเชือ้ตกคา้ง เกนิ 7 วนั  

  จงัหวดัยงัไมม่ฐีานขอ้มลูเกีย่วกบัมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่กดิจากสถานบรกิารสาธารณสขุขนาดเล็ก 

  มลูฝอยตดิเชือ้ในชุมชนก าจดัไมถ่กูตอ้ง และรวมกบัมลูฝอยท ัว่ไป 
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ขอ้เสนอแนะจากสว่นกลาง 

1. ผลกัดนัการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มผา่นกลไก อสธจ.  

 ใหม้กีารจดัการมลูฝอยตดิเชือ้อยา่งถกูตอ้งจากทกุแหลง่ก าเนดิ, จดัท าขอ้มลูสถานการณ ์

ทกุแหลง่ก าเนดิ/ปรมิาณ, บรหิารจดัการในภาพรวมระดบัจงัหวดั 

 ใหม้รีะบบการจดัการสิง่ปฏกิลูอยา่งถกูตอ้ง 

2. ผลกัดนัให ้อปท. มกีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ และบงัคบัใชเ้พือ่ควบคมุก ากบั 
    การจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

3. ผลกัดนั สง่เสรมิ สนบัสนนุให ้อปท. มกีารพฒันาคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดลอ้ม    
    (Environmental Health Accreditation : EHA) 

4. บนัทกึขอ้มลูในระบบ Manifest online เพือ่ก ากบัการขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้ 
    ป้องกนัการลกัลอบทิง้ และมขีอ้มลูเพือ่การจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 
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ภาชนะรองรบั 
แยกประเภท  

เก็บรวบรวมและ
เคลือ่นยา้ย 

ขนและก าจดั 

• พนกังานท าความสะอาดเก็บ
รวบรวมมลูฝอยจากภาชนะรองรบั
และเคลือ่นยา้ยไปยงัทีพ่กัรวมมลู
ฝอยท ัว่ไป เพือ่รอการขนน าไปก าจดั 
สว่นมลูฝอยรไีซเคลิรอจ าหนา่ยตอ่ไป 
 

• เก็บขนและรบัไปก าจดั 
   โดยเทศบาลนครนนทบรุ ี

แนวทางการจดัการมลูฝอยกรมอนามยั 

  อาคารและพืน้ทีท่ ัว่ไป  
 มลูฝอยท ัว่ไป 
 มลูฝอยน ากลบัมาใชใ้หม ่
   (รไีซเคลิ) 

  โรงอาหาร  
  มลูฝอยท ัว่ไป 
  มลูฝอยน ากลบัมาใชใ้หม ่
   (รไีซเคลิ) 
  มลูฝอยอนิทรยี ์                  
   (เศษอาหาร เศษผกัผลไม)้ 
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ภาชนะรองรบัมลูฝอย 

ชุดเก็บรวบรวมมลูฝอยน ากลบัมา
ใชใ้หม ่(มลูฝอยรไีซเคลิ) 

จดุเก็บรวบรวมมลูฝอยที่
เป็นพษิหรอือนัตราย 
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3. เสรมิสรา้งศกัยภาพ และถา่ยทอดองคค์วามรู ้

 
ผูร้บัผดิชอบ : ส านกับรหิารการสาธารณสขุ สป. 
                      (งบประมาณ 29,320,800 ลา้นบาท)  
                    

 
   เป้าหมาย  : เขตสขุภาพละ 1 จงัหวดั ไดแ้ก ่ 
                   1) เชยีงราย    2) พษิณุโลก 3) นครสวรรค ์4) นนทบรุ ี
                   5) สมทุรสาคร 6) ระยอง      7) กาฬสนิธุ ์   8) สกลนคร 
                   9) บรุรีมัย ์    10) อบุลราชธาน ี11) พงังา 12) สตลู 
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มาตรการที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 งบประมาณ  29,320,800.00 บาท  

ส่วนกลาง  1,379,000 บาท  จังหวัด  27,941,800 บาท  
 

ไตรมาส 1+2 : 20,524,800 บาท  
จัดสรรไป 5,679,905.70 บาท 

 

 
ไตรมาส 3+4 : 8,796,000 บาท  

ก าลังด าเนินการ 30 สค. 59 / 30 กย. 59 
    

19,145,800 บาท 

8,796,000 บาท  

1. แผนการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม ระดบัจงัหวดั 
2. พฒันาศกัยภาพบคุลากรและเครอืขา่ย 
3. จดัท าฐานขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ มลูฝอยตดิเชือ้, มลูฝอยอนัตราย, 

บ าบดัน า้เสยี อาชวีอนามยั และอืน่ๆ   
4. พฒันาระบบการจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 
5. นเิทศ ก ากบั ตดิตาม การด าเนนิงานสิง่แวดลอ้ม และรายงานผล 

แนวทาง 
การใชง้บประมาณ 
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ผลการด าเนนิงานการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาล 

งบประมาณ 

ท ัง้หมด 29,320,800 บาท 

ใชไ้ป (ตค.58 - มคี.59) 
 

- ภมูภิาค   19,145,800.00 บาท 
- สว่นกลาง     669,566.80 บาท 
 

     คงเหลอื    709,433.20 บาท 

ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ 

1. การตดิตามประเมนิผลการ 
    พฒันาศกัยภาพบคุลากร/  
     ปญัหาอปุสรรค 
2. ตดิตาม ก ากบั การคดัแยก 
    มลูฝอยทีแ่หลง่ก าเนดิตาม 
    มาตรฐาน 
3. การจดัการขยะตดิเชือ้จากชุมชน  
4. มาตรการก าจดัขยะตดิเชือ้ 
    ของจงัหวดั 

1. มกีารคดัแยกมลูฝอยที ่ 
    แหลง่ก าเนดิ 99.43 (N 530) 
2. ขยะตดิเชือ้ชุมชนจงัหวดั > 
     รพ.สต. > รพ.แมข่า่ย 
3. การก าจดัขยะตดิเชือ้ข ึน้อยูก่บั   
     บรบิทของพืน้ที ่(ก าจดัเอง,   
     สง่ทอ้งถิน่, สง่เอกชน) 

1. ขาดความรูใ้นการบ ารงุรกัษา (ระบบบ าบดัฯ/   
     เตาเผา) 
2. ขาดพาหนะ (รถยนต)์ ในการเก็บขน 
3. ขาดทีพ่กัมลูฝอยตดิเชือ้/ไมไ่ดม้าตรฐาน/ช ารุด 
4. แหลง่ก าจดัขยะมไีมเ่พยีงพอและไมค่รอบคลุม 
5. การเรง่รดัใชง้บประมาณสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ 
6. บุคลากรของจงัหวดั 1-2 คน รองรบักจิกรรม  
    ท ัง้หมด 
7. รพช. ขาดองคค์วามรูก้ารใหบ้รกิารเวชกรรม   
     ENV 
8. ภาระคา่ใชจ้า่ยในการก าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ของ  
    รพ.แมข่า่ยสงูข ึน้ 
9. ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่ยงัไมค่รอบคลุม  

1. แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุาภบิาลฯ รว่มกบัเขตสขุภาพ ไดแ้ผน 4 ดา้น (มลูฝอย, 
    น า้เสยี, ENV ภมูทิศัน ์และพลงังาน, ความปลอดภยัของอาคารใน รพ.) 
2. แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบ าบดัน า้เสยีในหนว่ยงาน กสธ ปี 2560-2565 
3. แนวทางในการปรบัปรงุระบบบ าบดัน า้เสยี รวม 23 แหง่ แบบระบบบดัน า้เสยีเฉพาะที ่10 แหง่  
4. จงัหวดัตน้แบบการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้แบบรวมศนูย ์12 จงัหวดั (เขตละ 1 จงัหวดั) 
5. ขบัเคลือ่นการจดัการมลูฝอยและสิง่แวดลอ้ม 76 จงัหวดั 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิการตาม 
ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ 

ปญัหา/อปุสรรค 
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ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ สว่นกลาง 

1. ควรน าคณุภาพมาตรฐานอนามยัสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นการตรวจประเมนิ LPA เพือ่ใหท้กุทอ้งถิน่ 

    สมคัรใจเขา้รว่ม มกีารปรบัมาตรฐานเพือ่ใหเ้ขา้กบับรบิทของ อบต. เชน่ มาตรฐานการเก็บขนขยะ 

2. ควรแตง่ต ัง้คณะท างาน เพือ่ตดิตามมตขิอง อสธจ.  

3. ควรสนบัสนนุการพฒันาองคค์วามรูข้อง รพช. ในการใหบ้รกิารเวชกรรมสิง่แวดลอ้ม 
 

4. ควรสนบัสนนุวสัดกุารตรวจสารพษิในกระแสเลอืด ในระดบั รพ.สต. และงบประมาณสถานการณ์หมอกควนั  
    ซึง่ตอ้งเตรยีมต ัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 
 

5. ควรจดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู/้จดัท าคูม่อื/แนวทางการคดัแยกมลูฝอยตดิเชือ้ในชุมชน 
 

6. ควรสนบัสนนุงบประมาณในการกอ่สรา้ง และจดัท าแบบแปลนมาตรฐานเรอืนพกัมลูฝอยตดิเชือ้ 

7. ควรจดัหาแหลง่เงนิทนุในการจดัซือ้ถงุแดง และภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ โดยเฉพาะรถยนตท์ีใ่ชใ้นการ 
    ขนสง่มลูฝอยตดิเชือ้ในพืน้ที ่

8. ควรตดิตาม/ประเมนิผลการคดัแยกมลูฝอยตดิเชือ้ใน รพ.สต. 
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การคดัเลอืกผลงานเดน่ (Best Practice) : การจดัการขยะมลูฝอยฯ 

เขต จงัหวดั เร ือ่ง 

1 นา่น การจดัการขยะมลูฝอย และขยะตดิเชือ้ จงัหวดันา่น 

2 พษิณุโลก การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ จงัหวดัพษิณุโลก 

3 นครสวรรค ์ การสนบัสนนุ อปท. 5 จงัหวดั พฒันาสิง่แวดลอ้ม โดนเนน้การจดัการขยะมลูฝอยในชุมชนดว้ยกระบวนการ 
EHA (รอเอกสาร) 

4 นนทบรุ ี นวตักรรมการยกระดบัคณุภาพระบบการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ จงัหวดันนทบรุ ี

5 ประจวบครีขีนัธ ์ การจดัการมลูฝอยท ัว่ไปอยา่งมคีณุภาพ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์(รอเอกสาร) 

6 ระยอง รปูแบบการบรูณาการในการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้พืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 

7 กาฬสนิธุ ์ การพฒันาระบบการขนสง่ Logistics ส าหรบัการบรหิารจดัการขยะตดิเชือ้ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

8 สกลนคร การจดัการขยะมลูฝอย และสิง่ปฏกิลู จงัหวดัสกลนคร 

9 บรุรีมัย ์ ตน้แบบการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้แบบรวมศนูย ์โดยโรงพยาบาลแมข่า่ยตน้แบบ จงัหวดับรุรีมัย ์

10 อบุลราชธาน ี การพฒันาระบบการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ จงัหวดัอบุลราชธาน ี

11 นครศรธีรรมราช การจดัการขยะแบบผสมผสานตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เมอืงทุง่สง เมอืงนา่อยู ่อ.ทุง่สง 

12 สตลู การจดัการขยะ (รอเอกสาร) 
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กระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 

ส านกั
นายกรฐัมนตร ี

กระทรวง 

สาธารณสขุ 

กระทรวง 
เกษตรและ
สหกรณ์ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

กระทรวง 

อตุสาหกรรม 

2. มาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิ : การ

สง่เสรมิความเป็นอยู่
ระดบัต าบล 
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โครงการ กลุม่ทีร่องรบั/ทีต่ ัง้ กจิกรรม อนมุตั ิ

     โครงการอนุรกัษภ์มู ิ
ปญัญา พืน้บา้นดว้ยการ
สง่เสรมิใชส้มนุไพรใน
ครวัเรอืนและการแปรรปู
สมนุไพร 

กลุม่รกัษส์มนุไพร 
ต าบลบางไทร  
อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี

1. จดัอบรมแกนน าความรู ้เร ือ่ง 
     สมนุไพรและอบรมเชงิ  
     ปฏบิตักิารในการแปรรปู  
     สมนุไพร 
2. จดัซือ้คา่วสัด ุอปุกรณ์ในการ 
     แปรรปูสมนุไพร 

60,000 

2. มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ : การสง่เสรมิความเป็นอยูร่ะดบัต าบล 
(โครงการมาตรการส าคญัเรง่ดว่นเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรและคนยากจน 

ในการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยนื) 

 

       
      เป้าหมาย  : ด าเนนิงาน รวม 35 คน 
                         1. สมาชกิกลุม่รกัษส์มนุไพร  ต าบลบางไทร จ านวน 20 คน 
                         2. กลุม่สตร ีและผูส้นใจ  จ านวน 15 คน 
 
 
 

 
 
 
ผลติภณัฑส์มนุไพร : น า้มนันวด ยาหมอ่ง ยาดม สบูเ่หลว แชมพู 
                                ยาสมนุไพรบรรจแุคปซูล/ชา ลกูประคบ ฯลฯ       
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ผลการด าเนนิการ รอบที ่1 

เครือ่งบด
สมนุไพร 

ทีท่ าการ
กลุม่ 

เครือ่งซลีถงุ
สญุญากาศ 

เครือ่งบรรจุ
แคปซูล 

ผลผลติ
กลุม่ 
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ผลการด าเนนิการ รอบที ่2 

กลุม่แปรรปู 
สมนุไพร 

ผลติภณัฑ ์
ตา่งๆ 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่9 ก.ย. 59 

แผนแมบ่ทการบรหิารจดัการขยะฯ 
(Master Plan) 

เป้าหมาย 
คา่

เป้าหมาย  
(รอ้ยละ) 

มลูฝอยตดิเชือ้ไดรั้บการจัดการอยา่ง
ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 

85 

ขยะมลูฝอยชมุชนไดร้ับการจดัการอยา่ง
ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

55 

ของเสยีอนัตรายชมุชนไดรั้บ 
การรวบรวมและถกูสง่ไปก าจัดถกูตอ้งตาม
หลกัวชิาการ 

10 

บทบาทกระทรวงสาธารณสขุ 
ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. สง่เสรมิการลดการเกดิขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายทีต่น้
ทางแหลง่ก าเนดิและการน าขยะ 
ไปใชป้ระโยชน ์

2. เพิม่ศกัยภาพการจดัเก็บ ขนสง่ และก าจดัขยะ 
มลูฝอยตกคา้งและทีเ่กดิใหม ่ของเสยีอนัตรายชุมชน และ
ขยะตดิเชือ้ 

3. พฒันากฎ ระบยีบ มาตรการ และแนวทางปฏบิตั ิและก ากบั
ดแูลบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
 

กรมอนามยั 

มาตรการส าคญั 

กรมควบคมุโรค 

สบรส. สป. 

1. สง่เสรมิ รพ. GREEN & CLEAN 
2. พฒันาศกัยภาพและสนบัสนนุแนวทางวชิาการ 
    ดา้นการจดัการขยะ 
3. ผลกัดนัการบงัคบัใชก้ฎหมายสาธารณสขุ และ 
    กฎหมายอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
4. ผลกัดนัเชงินโยบายและสนบัสนนุให ้อปท.  
    ด าเนนิการพฒันาคณุภาพระบบบรกิารอนามยั 
    ส ิง่แวดลอ้ม (Environmental Health  
    Accreditation : EHA) 

 

1. สนบัสนนุสถานบรกิารการสาธารณสขุ 
ทกุประเภทใหม้กีารจดัการมลูฝอยตดิ
เชือ้ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 

     -  รพศ./รพท./รพช. รอ้ยละ 100 
     - รพ.เอกชน/คลนิกิเอกชน รอ้ยละ 85 
     - รพ.สต. (รวมถงึการจดัการโดย รพ.   
       แมข่า่ย) รอ้ยละ 20 
 
2. สนบัสนนุทางวชิาการแกร่พ.สงักดั   
    หนว่ยงานอืน่ใหด้ าเนนิการจดัการมลู   
    ฝอยตดิเชือ้อยา่งถกูตอ้งตามหลกั  
    วชิาการ 
 
3. สนบัสนนุและผลกัดนัประเด็นการ 
    จดัการมลูฝอยทกุประเภทเป็นวาระ  
    ส าคญัใหม้มีตกิารประชุมคณะกรรมการ 
    สาธารณสขุจงัหวดั (อสธจ.) และมกีาร 
    ตดิตามการด าเนนิการตามมต ิ
 
4. สนบัสนนุและผลกัดนัใหอ้งคก์ร  
    ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ด าเนนิการพฒันา 
    คณุภาพระบบบรกิารอนามยั 
    ส ิง่แวดลอ้ม (EHA) 

กจิกรรมเนน้หนกั 
ระดบัจงัหวดั 

“รา่ง” แนวทางการด าเนนิการประเด็นนโยบาย “การจดัการขยะมลูฝอยและสิง่แวดลอ้ม ปี 2560” 
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ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ี(นายสรุศกัด ิ ์ เรยีงเครอื)  และ 
แทนผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 1 (นายผดชุชยั เคยีนทอง) 

พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่แวดลอ้ม  

ณ ศาลากลางจงัหวดัแพร ่และ จงัหวดัพะเยา 
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ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ี(พ.ต.ท.เธยีรรตัน ์วเิชยีรสวรรค)์  และ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 2 (นพ.ศภุกจิ ศริลิกัษณ์) 

พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่แวดลอ้ม  

ณ ศาลากลางจงัหวดัสโุขทยั 
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ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ี(นายอสิระ  ศริวิรภา)  และ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 3 (นพ.สขุมุ  กาญจนพมิาย) 

พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่แวดลอ้ม  

ณ ศาลากลางจงัหวดัก าแพงเพชร 



ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ี(นายนพปฎล เมฆเมฆา)  และ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 5 (นพ.ธรีพล โตพนัธานนท)์ 

พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่แวดลอ้ม  

ณ ศาลากลางจงัหวดักาญจนบรุ ี
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ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ี(นายไพโรจน ์ อาจรกัษา) 
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 6 (นพ.ธเรศ  กรษันยัรววิงค)์ และ 

สาธารณสขุนเิทศก ์(นพ.อภชิาต ิ รอดสม) 
พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่แวดลอ้ม  
ณ ศาลากลางจงัหวดัปราจนีบรุ ี
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ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ี(นายวรีะชยั  ชมสาคร)  และ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 10 (นพ.มรตุ  จริเศรษฐสริ)ิ 

พรอ้มดว้ยผูต้รวจราชการกระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ตรวจตดิตามประเด็นการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่แวดลอ้ม  

ณ ศาลากลางจงัหวดัยโสธร และ อบุลราชธาน ี
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