ความก้าวหน้าการจ ัดทํา
ื้
ร่างแผนปฏิบ ัติการการจ ัดการมูลฝอยติดเชอ
พ.ศ. 2562–2564
โดย
สําน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมฯ พ.ศ.2560-2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาระบบสง
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ั้ 2 กรมอนาม ัย
ว ันอ ังคารที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ ว ัชโรท ัย อาคาร 1 ชน
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การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564
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จัดการมูลฝอย

4
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการเก็บ ขน และ
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ระบบ Manifest System
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ความก้าวหน้าการจ ัดทํา
ื้ พ.ศ. 2562 - 2564
(ร่าง) แผนปฏิบ ัติการการจ ัดการมูลฝอยติดเชอ
ั
ื้
สมมนา
“การบริหารจ ัดการมูลฝอยติดเชอ
่
ื
ของประเทศไทย” เพือ
่ สอสารและสร้าง
ความร ับรูน
้ โยบายการจ ัดการมูลฝอยติด
ื้ และร่างแผนแม่บทฯ ตลอดจนสร้าง
เชอ
ความร่วมมือและแลกเปลีย
่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
หน่วยงาน
(22 ธ.ค. 60)
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้ หา(ร่าง) แผนปฏิบ ัติการฯ
ปร ับปรุงเนือ
ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจ ัดการขยะ มูล
ฝอยของประเทศ และแจ้งเวียนหน่วยงานที่
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่ วข้องร ับฟังความคิดเห็น และเสนอ
โครงการภายใต้แผนปฏิบ ัติการฯ
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ให้เสนอตามขนตอนต่
ั้
อไป
ั
(สปดาห์
ท ี่ 3 เดือนมิถน
ุ ายน 2561)
28 พ.ค. 61

