ประเภท 1
สป.ทส.
จำแนกข้อเสนอแนะ
ติดตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ตกค้ำง)
บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้ำง) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
****************************************************************************

ด้ำน : กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
****************************************************************************

ตัวชี้วัด : สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80
หน่วยงำน
ดำเนินกำร
ตำมข้อเสนอแนะ

ตรวจรำชกำร
เขต / ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.

๑) คพ. สส. และ สป.ทส. (สสภ. และ
ทสจ.) ขาดการบู รณ าการการ
ด าเนิ นงานด้ านการจั ดการขยะมู ล
ฝอยของ ทส. เนื่ องจากไม่ สามารถ
ก าหนดเจ้ าภาพหลั กในการบู รณา
การการดาเนินงาน ตั้งแต่การขอตั้ง
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ/
การโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
ในแต่ละกิจกรรมที่มีผลลัพธ์เดียวกัน
พื้นที่เป้ าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การ
ประเมินผล ตัวชี้วัด เป็นต้น ส่งผลให้
การด าเนิ นงานระหว่ างหน่ วยงาน
ภายใน ทส. ไม่ ส ะท้ อ นผลส าเร็ จ
ร่วมกันในฐานะ Regulator

เห็นควรมอบ รอง ปกท.ทส. กลุ่ม
อ า น ว ย ก า ร ใน ฐ า น ะ ก า กั บ
หน่ ว ยงาน สสภ. และ ทสจ. เป็ น
เจ้าภาพหลักในการบูรณาการการ
ด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การขยะ
มู ล ฝอยของ ทส. ให้ ชั ด เจนตั้ งแต่
การขอตั้ งงบประมาณการจัด สรร
งบประมาณ/การโอนงบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกัน ในแต่ล ะกิจกรรม
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การ
ประเมินผล และตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้
สป.ทส

(รอง ปกท.ทส.
กลุม่
อำนวยกำร)

ส่วนกลำง
20 ก.ย. 61
กรุงเทพฯ

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ได้ดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงาน
บูรณาการการทางานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทั้ง
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่
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จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ 1 ปีปจั จุบัน)
(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ
ด้ำน : จัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
****************************************************************************

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่กำหนดตำมแผนระยะเร่งด่วน (14 จังหวัด) สำมำรถดำเนินกำร ตำม Road map กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำนวน 7 ข้อ
ตรวจรำชกำร
ปัญหำอุปสรรค
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด
1. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้
ส่วนกลำง
21 พ.ย. 61
กรุงเทพฯ
สป.ทส
(กยผ.)

-

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

1) ให้ กยผ. พิจารณาการกาหนดค่าเป้าหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ของโครงการให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง
และสะท้อนผลสาเร็จการดาเนินโครงการใน
ทุกระดับระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง สสภ.
และ ทสจ.

 ดำเนินกำรได้ (รำยละเอียด)
1. ตั ว ชี้ วั ด ในโครงการจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อั น ตรายเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ สป.ทส.ด าเนิ น การร่ ว มกั บ คพ. ตาม
นโยบายของ ปกท.ทส. และกพร. ซึ่ งในปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 สป.ทส. ได้ มอบหมายให้ เป็ น ตัวชี้วัด ของ สสภ. 1-16
เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับ คพ. (ถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก คพ.) สาหรับ
ทสจ. เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด
จากผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ในเรื่ อ งขยะมู ล ฝอยซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด
เดียวกับ คพ. และอยู่ระหว่างการกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยแยกเป็นรายพื้นที่จังหวัด
2. โครงการของ สป.ทส. หรือโครงการ ที่ได้รับ งบประมาณ
จาก คพ. และ สส. จะไปรองรับการดาเนินงานการตัวชี้วัดดังกว่า
ตามข้ อ 1 โดยไม่ ได้ แ ยกสั ด ส่ ว นความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะ
โครงการออกเป็นตัวชี้วัดย่อยในเชิงปริมาณ ซึ่ง คพ. จะพิจารณา
ตัวชี้วัดของแต่ละโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งงบประมาณแล้ว
(สานักงบประมาณให้ คพ. เป็นหน่วยบูรณาการ) ซึ่งจะกาหนดไว้
ใน พ.ร.บ.งบประมาณ
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ส่วนกลำง
21 พ.ย. 61
กรุงเทพฯสป.ทส.
(สสภ. 1-16)

ปัญหำอุปสรรค

อปท. ไม่มีงบประมาณและใช้
เวลาในการปรับปรุงสถานที่กาจัด
และระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
วิชาการ (Sanitary Landfill) ส่งผล
ให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
จัดการขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อั น ตรายในพื้ น ที่

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

2) พิ จ ารณากฎระเบี ย บ/ข้ อ จ ากั ด อย่ า ง
รอบคอบในการเสนอขอใช้พื้นที่ป่าไม้เสื่อม
โทรมหรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะประโยชน์ เป็ น
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบระบบฝังกลบ
อย่างถู กหลัก วิชาการ (Sanitary Landfill)
เนื่ อ งจากในแต่ ล ะประเภทของพื้ น ที่ จ ะมี
กฎหมายเฉพาะ ต้ อ งพึ ง ระวั งที่ จ ะส่ งผล
กระท บ ต่ อการด าเนิ น โค รงการ แ ล ะ
งบประมาณที่จะได้รับจัดสรร

3) เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)
3. หากสานักงาน กพร. และ กพร.ทส. กาหนดตัวชี้วัดของ
สสภ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ จะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 ดำเนินกำรได้ (รำยละเอียด)
สสภ.10 (ขอนแก่น) ได้รับงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุน
และปรับปรุงสถานที่กาจัดให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ
ดังนี้
(1) โครงการส่งเสริมและพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการบริหาร
จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.10 จากการประเมินการใช้พื้นที่
ที่ ใ ช้ ท าสถานที่ ก าจั ด ขยะ พบว่ า มี บ่ อ ก าจั ด ขยะขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ เป็ นพื้ นที่ กรรมสิ ทธิ์ที่ สามารถพั ฒนาและ
ยกระดั บสถานที่ ก าจั ดขยะจาก Open Dump เป็ น Controlled
Dump จานวน 61 อปท. ซึ่งจะได้ให้คาแนะนาการออกแบบบ่อ
กาจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น ส่วนสถานที่กาจัด
ขยะของ อปท.ที่มีการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ จานวน 83 อปท. ให้
คาแนะนาในการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ มาตรา 8 และ
9 และถ้าสถานที่กาจัดขยะมีที่ตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คพ.
กาหนดและมีผ ลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อมและชุมชน จะได้เสนอ
แนวทางในการปิดบ่อกาจัดขยะที่ไม่เหมาะสมต่อไป
(2) โครงการเมื อ งสวยใส ไร้ ม ลพิ ษ (Clean and Green
City) ได้ดาเนินการสารวจสถานที่กาจัดขยะและให้คาแนะนากั บ
ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงบ่อขยะและไก้ไขปัญหา
ขยะมู ล ฝอยตกค้ า ง ทั้ ง สถานที่ ก าจั ดขยะของเทศบาลที่ ได้ รั บ
งบประมาณภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และ สถานที่กาจัดขยะที่ยัง ไม่ได้รับ
งบประมาณแต่ อปท. มีการบริหารจัดการเอง
 ดำเนินกำรได้ (รำยละเอียด)
1. สสภ.4 (นครสวรรค์) ขอความร่วมมือจาก ทสจ. และ อปท.
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้ อปท.ต่อไป
2. สสภ.8 (ราชบุ รี ) ชี้ แจงเพื่ อท าความเข้ าใจพร้ อมทั้ ง ให้
ข้อแนะนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยแต่ละประเภทเพื่อ
ใช้ในการรายงานข้อมูลหรือการจัดทาฐานข้อมูลการขยะมูลฝอย
ให้กับ อปท. ในการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
และประสาน ทสจ. ในการรวบรวมข้อมูลการจัดทาฐานข้อมูลการ
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3. สสภ.9 (อุดรธานี) สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของ ทสจ.
ในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูลและนาข้อมูลการ
จัด การขยะมู ลฝอยไปใช้ประโยชน์ และติด ตามและตรวจสอบ
ระบบฐานข้อมูล
4. สสภ.10 (ขอนแก่น) สารวจข้อมูลสถานที่กาจัดขยะของ อปท.
ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด จานวน 785 แห่ง เพื่อจัดทาข้อมูล
ระบบฐานข้ อ มูล การจัด การขยะมู ล ฝอยชุม ชน ปี พ.ศ.2562
ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ โดย คพ. ได้หารือร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานข้อมูล มฝ2.
ตามแนวทางแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัด
สะอาดประจาปี 2562) ให้ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
สอดคล้องกันทั้งสองหน่วยงาน
4) ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การ
 ดำเนินกำรได้ (รำยละเอียด)
คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ
1. สสภ.4 (นครสวรรค์ ) เสนอหลั กเกณฑ์ การคั ดเลื อกพื้ นที่
มูลฝอย ตามนโยบาย รมว.ทส. โดยควรมีการ ต้นแบบการบริหารจัดกาขยะมูลฝอย ตามนโยบาย รมว.ทส. ไปยัง
คัดเลือกพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการ ให้เป็นไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามประกาศ คพ. หรือตาม
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ หรือตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อให้
2 สสภ.8 (ราชบุรี) พิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการ
สามารถเสนอขอรับการสนับสนุน
มีส่วร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของจังหวัดใน
งบประมาณดาเนินการได้ในระยะต่อไป
พื้นที่ จะดาเนินการยึดตามหลักเกณฑ์ ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมกาหนด
3. สสภ.10 (ขอนแก่น) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การ
ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
จัดทาฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยให้
อปท. โดยการสร้างความเข้าใจและการนา
ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล
เดี ย วกั น ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น ที่
ยอมรับร่วมกัน

เอกสำรหลักฐำน
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

เอกสำรหลักฐำน

สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และ
โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean and Green City) สสภ.10
ได้ทาการสารวจและลงพื้นที่สถานที่กาจัดขยะในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 264 แห่ง เพื่ อให้คาแนะนาในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
เป็นไปตามการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(Cluster) ดังนี้
(1) สถานที่กาจัดขยะของเทศบาลที่ได้รับงบประมาณ
ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มใน
ระดับจังหวัด เพื่อให้สถานที่กาจัดขยะมีการบริหารจัดการขยะที่
มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามประกาศ คพ.
(2) สถานที่กาจัดขยะที่ยังไม่ได้รับงบประมาณแต่ อปท.
มีการบริหารจัดการเอง ให้มีการเตรียมความพร้อมในการขอใช้
พื้ น ที่ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ เกี่ ยวข้ อ ง และการศึ ก ษาความ
เหมาะสมเพื่อการเสนอขอรับงบประมาณต่อไป
โดยข้ อ มู ล ากการส ารวจดั ง กล่ า วจะได้ เ สนอข้ อ มู ล ให้
คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด และคณะกรรมการ
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มในระดั บ
จังหวัด พิจารณาความเหมาะสมในการให้งบประมาณต่อไป

เขตตรวจ
ราชการ
(ส่วนกลาง)
กรุงเทพ
21 ก.ย. 61

2) การก าหนดตั ว ชี้ วั ด การ
จัดการขยะมูลฝอยของ ทส. ไม่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ภ ารกิ จ แ ล ะ
บทบาทที่ เปลี่ ย นไปในฐานะ
Regulator และการก าหน ด
ตัวชี้ วัด กระทรวงฯ เป็ น ตนละ
ตัวกับตัวชี้วัดส่วนราชการตาม

5) ก าหนดหน่ ว ยของค่ า เป้ า หมาย
ตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะหน่ ว ยงานเป็ น หน่ ว ย
เดี ย วกั น เช่ น ตั น หรื อ ล้ า นตั น /ปี
เพื่อให้การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบความ
ชั ด เจน และสะท้ อ นค่ า เป้ า หมายใน

 ดาเนินการได้

รายละเอียดตัวชี้วัด
ทส. ประจาปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการในสังกัด
งบประมาณ พ.ศ.
ทส.รับ ผิ ด ตั ว ชี้ วัด ของส่ ว นราชการเป็ น ตั ว เดี ย วกั น กั บ
ตัวชี้วัดกระทรวง ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆเป็นตัวชี้วัดตามภารกิจ 2562
หน่วยงาน ทั้งนี้ การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงานหรือ
บุค คลในส่ ว นราชการ ขึ้น อยู่กับ ภารกิจของหน่ ว ยงาน
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

เอกสารงบประมาณในแต่ละปี ระดับประเทศ
ทาให้หน่วยงานเกิดความสับสน
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะผลั ก ดั น
และรายงานตัวชี้วัดที่ต่างกันให้
สาเร็จ ตามเป้ าหมายที่ กาหนด
รวมทั้งหน่ ว ยของค่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานเป็น
คนละหน่วยซึ่งมาจากฐานการ
คิดที่แตกต่างกัน เช่น ตัน แห่ง
คน เรื่อง ร้อยละ เป็นต้น ทาให้
การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
ให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบไม่
ชั ด เจน แล ะไม่ ส ะท้ อ น ค่ า
เป้าหมาย ระดับประเทศ

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)
นั้นๆ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วย

3. ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ จำนวน 1 ข้อ (รวมอยู่ในข้อเสนอแนะที่สามารถดาเนินการได้ ในข้อ 1 และข้อ 3)
ส่วนกลำง
21 พ.ย. 61
กรุงเทพฯสป.ทส.
(สสภ. 1-16)

อปท. ไม่มีงบประมาณและใช้
เวลาในการปรับปรุงสถานที่กาจัด
และระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
วิชาการ (Sanitary Landfill) ส่งผล
ให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
จัดการขยะมูล ฝอยและของเสี ย
อั น ตรายในพื้ น ที่

6) พิ จ ารณากฎระเบี ย บ/ข้ อ จ ากั ด อย่ า ง  ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ (เหตุผล)
1. สสภ.4 (นครสวรรค์) ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่
รอบคอบในการเสนอขอใช้พื้นที่ป่าไม้เสื่อม
2. สสภ.9 (อุดรธานี) ไม่มีอานาจหน้าที่
โทรมหรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะประโยชน์ เป็ น
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบระบบฝังกลบ
อย่างถู กหลัก วิชาการ (Sanitary Landfill)
เนื่ อ งจากในแต่ ล ะประเภทของพื้ น ที่ จ ะมี
กฎหมายเฉพาะ ต้ อ งพึ ง ระวั งที่ จ ะส่ งผล
กระท บ ต่ อการด าเนิ น โค รงการ แ ล ะ
งบประมาณที่จะได้รับจัดสรร

เอกสำรหลักฐำน
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ตรวจรำชกำร
ปัญหำอุปสรรค
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด
เขตตรวจ
2) การกาหนดตัวชี้วัดการ
ราชการ
จัดการขยะมูลฝอยของ ทส. ไม่
สอดคล้องกับภารกิจและ
(ส่วนกลาง)
บทบาทที่เปลี่ยนไปในฐานะ
กรุงเทพ
Regulator และการกาหนด
21 ก.ย. 61 ตัวชี้วัดกระทรวงฯ เป็นตนละ
ตัวกับตัวชี้วัดส่วนราชการตาม
เอกสารงบประมาณในแต่ละปี
ทาให้หน่วยงานเกิดความสับสน
ต้องรับผิดชอบที่จะผลักดัน
และรายงานตัวชี้วัดที่ต่างกันให้
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
รวมทั้งหน่วยของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานเป็น
คนละหน่วยซึ่งมาจากฐานการ
คิดที่แตกต่างกัน เช่น ตัน แห่ง
คน เรื่อง ร้อยละ เป็นต้น ทาให้
การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่
ชัดเจน และไม่สะท้อนค่า
เป้าหมาย ระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)
7) ให้ กพร.ทส. เป็นหน่วยงานหลัก
ในการหารือร่วมกับ คพ. สส. และ
สป.ทส. เพื่อทบทวนกาหนดตัวชี้วัด
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
กระทรวงฯ ดังนี้
7.1) พิจารณากาหนดตัวชี้วัด
กระทรวงให้สอดคล้องกับภารกิจและ
บทบาทของ ทส. ที่เปลี่ยนไปในฐานะ
Regulator

7.2) พิจารณากาหนดตัวชี้วัด
กระทรวงเป็นตัวเดียวกับตัวชี้วัดส่วน
ราชการตามเอกสารงบประมาณ

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)
 ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากคณะทางานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และได้ดาเนินการแจ้ง
ทุกส่วนราชการ เพื่อทราบและดาเนินการ ตามหนังสือที่ นร
1204/72 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อย
แล้ว
ทั้งนี้ สาหรับข้อเสนอแนะของ ผต.ทส. กพร.ทส. จะ
ดาเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและเพื่อ
ทบทวนกาหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อ
กาหนดตัวชี้วัดกระทรวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทของ ทส. ที่เปลี่ยนไปใน
ฐานะ Regulator ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ต่อไป

 ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด (เหตุผล)

ในการกาหนดตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี

เอกสำรหลักฐำน
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

ประจาปี เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบ
และผลักดัน และรายงานตัวชี้วัดตัว
เดียวกันตามเป้าหมายที่กาหนด

บางตัวชี้วัดกาหนดเป้าหมายผลผลผลิตตรงกับเอกสาร
งบประมาณ แต่ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร.ได้พิจารณาใน
องค์ประกอบอื่นๆด้วย เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนบูรณาการ แผน
ปฏิรูป โดยการกาหนดตัวชี้วัดดังกล่าว ได้กาหนดตัวชี้วัด
ของ ทส. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 7
ตัวชี้วัด โดยส่วนราชการรับผิดตัวชี้วัดเป็นตัวเดียวกันกับ
ตัวชี้วัดกระทรวง
ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ ของส่วนราชการ เป็นตัวชี้วัดตาม
ภารกิจของหน่วยงาน

เอกสำรหลักฐำน

จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย (ตกค้ำงจำกกำรติดตำมครั้งที่ 1)
(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จำกกำรติดตำมครั้งที่ 1 (เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 มี.ค. 62
กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ
ด้ำน : จัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
****************************************************************************

ตัวชี้วัด สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80
ตรวจรำชกำร
ปัญหำอุปสรรค
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด
1. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้ จำนวน 1 ข้อ
เขตตรวจ
ราชการ
(ส่วนกลาง)
กรุงเทพ
21 ก.ย. 61

2) การกาหนดตัวชี้วัดการจัดการขยะมูล
ฝอยของ ทส. ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
แ ล ะ บ ท บ าท ที่ เป ลี่ ย น ไป ใน ฐ าน ะ
Regulator แล ะการก าห น ด ตั วชี้ วั ด
กระทรวงฯ เป็นตนละตัวกับตัวชี้วัดส่วน
ราชการตามเอกสารงบประมาณในแต่ละ
ปี ท าให้ ห น่ วยงานเกิด ความสั บ สนต้อ ง
รั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะผลั ก ดั น และรายงาน
ตัวชี้วัดที่ต่างกันให้สาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนด รวมทั้งหน่ ว ยของค่าเป้ าหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานเป็ น คนละ
หน่วยซึ่งมาจากฐานการคิดที่แตกต่างกัน
เช่น ตัน แห่ ง คน เรื่อง ร้อยละ เป็ นต้น
ท าให้ ก ารถ่ายทอดเป้ าหมายตัว ชี้ วัด ให้

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

3) กาหนดหน่วยของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงานเป็นหน่วย
เดียวกัน เช่น ตัน หรือล้านตัน/ปี
เพื่ อ ให้ ก ารถ่ า ยทอดเป้ า หมาย
ตั ว ชี้ วั ด ให้ แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
รั บ ผิ ด ชอบความชั ด เจน และ
ส ะ ท้ อ น ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ใ น
ระดับประเทศ

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

 ดาเนินการได้

เอกสำรหลักฐำน

รายละเอียดตัวชี้วัด ทส.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการในสังกัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ทส.รับ ผิ ด ตั ว ชี้ วัด ของส่ ว นราชการเป็ น ตั ว เดี ย วกั น กั บ
ตัวชี้วัดกระทรวง ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆเป็นตัวชี้วัดตามภารกิจ
หน่วยงาน ทั้งนี้ การถ่ายทอดตัวชี้วั ดลงสู่หน่วยงานหรือ
บุค คลในส่ ว นราชการ ขึ้น อยู่กับ ภารกิจของหน่ ว ยงาน
นั้นๆ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วย
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

เอกสำรหลักฐำน

หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบไม่ ชั ดเจน และไม่
สะท้อนค่าเป้าหมาย ระดับประเทศ
3. ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ จำนวน 2 ข้อ
เขตตรวจราชการ
(ส่วนกลาง)
กรุงเทพ
21 ก.ย. 61

2) การกาหนดตัวชี้วัดการจัดการ
ขยะมูลฝอยของ ทส. ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจและบทบาทที่เปลี่ยนไป
ในฐานะ Regulator และการ
กาหนดตัวชี้วัดกระทรวงฯ เป็นตน
ละตัวกับตัวชี้วัดส่วนราชการตาม
เอกสารงบประมาณในแต่ละปี ทา
ให้หน่วยงานเกิดความสับสนต้อง
รับผิดชอบที่จะผลักดัน และ
รายงานตัวชี้วัดที่ต่างกันให้สาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้ง
หน่วยของค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ
แต่ละหน่วยงานเป็นคนละหน่วยซึ่ง
มาจากฐานการคิดที่แตกต่างกัน
เช่น ตัน แห่ง คน เรื่อง ร้อยละ
เป็นต้น ทาให้การถ่ายทอด
เป้าหมายตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
รับผิดชอบไม่ชัดเจน และไม่
สะท้อนค่าเป้าหมาย

ให้ กพร.ทส. เป็นหน่วยงานหลัก
 ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)
หนังสือที่ นร 1204/72 ลง
ในการหารือร่วมกับ คพ. สส. และ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่สามารถ
สป.ทส. เพื่อทบทวนกาหนด
ดาเนินการได้ เนื่องจากคณะทางานพิจารณา
ตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัดของส่วนราชการ สานักงาน ก.พ.ร. ได้
ของกระทรวงฯ ดังนี้
กาหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
1) พิจารณากาหนดตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
กระทรวงให้สอดคล้องกับภารกิจ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
และบทบาทของ ทส. ที่เปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ
ในฐานะ Regulator
พ.ศ. 2562 และได้ดาเนินการแจ้ง
ทุกส่วนราชการ เพื่อทราบและดาเนินการ ตาม
หนังสือที่ นร 1204/72 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สาหรับข้อเสนอแนะของ ผต.ทส. กพร.ทส.
จะดาเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
หารือและเพื่อทบทวนกาหนดตัวชี้วัดด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย เพื่อกาหนดตัวชี้วัดกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและบทบาทของ ทส. ที่เปลี่ยนไปใน
ฐานะ Regulator ในช่วงปลายปีงบประมาณ
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ระดับประเทศ

พ.ศ.2562 ต่อไป
2) พิจารณากาหนดตัวชี้วัด
กระทรวงเป็นตัวเดียวกับตัวชี้วัด
ส่วนราชการตามเอกสาร
งบประมาณ ประจาปี เพื่อให้
หน่วยงานรับผิดชอบและผลักดัน
และรายงานตัวชี้วัดตัวเดียวกันตาม
เป้าหมายที่กาหนด

 ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด (เหตุผล)

รายละเอียดตัวชี้วัด ทส.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ในการกาหนดตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีบางตัวชี้วัดกาหนดเป้าหมายผลผลผลิต 2562
ตรงกับเอกสารงบประมาณ แต่ทั้งนี้ สานักงาน
ก.พ.ร.ได้พิจารณาในองค์ประกอบอื่นๆด้วย เช่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 และแผนบูรณาการ แผนปฏิรูป โดยการ
กาหนดตัวชี้วัดดังกล่าว ได้กาหนดตัวชี้วัดของ
ทส. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
7 ตัวชี้วัด โดยส่วนราชการรับผิดตัวชี้วัดเป็นตัว
เดียวกันกับตัวชี้วัดกระทรวง
ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ ของส่วนราชการ เป็นตัวชี้วัด
ตามภารกิจของหน่วยงาน
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จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ 2)
(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จำกกำรติดตำมครั้งที่ 1 (เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 มี.ค. 62
กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ
ด้ำน : จัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค รวมจำนวน 3 ข้อ
****************************************************************************

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่กำหนดตำมแผนระยะเร่งด่วน (14 จังหวัด) สำมำรถดำเนินกำร ตำม Road map กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำนวน 3 ข้อ
ตรวจรำชกำร
ปัญหำอุปสรรค
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด
1. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้ จำนวน 3 ข้อ
เขต 13-14 1) ไม่มีผู้รับซื้อก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF)
12-14ธ.ค.61 และขาดแคลนสถานที่เก็บ
2) คานิยามในการเก็บข้อมูลระหว่าง คพ.
บุรีรัมย์
และ สถ. ไม่เหมือนกันทาให้การรายงาน
สสภ.11
ข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ และข้อมูล
(นครราชสีมา) ตั ว ชี้ วั ด มาตรา 44 เกิ ด ความคลาด
และ สสภ.12 เคลื่ อน รวมทั้ ง สสภ. ทสจ. และ สถจ.
(อุบลราชธานี) เกิดความสับสนในการจัดท าข้อมู ลขยะ
มูลฝอยของประเทศ ปี 2562 เนื่องจาก
ไม่สามารถดาเนินงานได้ตรงตามที่ชี้แจง
ไว้
3) การประเมิ นผลตามตัวชี้ วัดของ สส.
ไม่ สอดคล้ องกั บผลการปฏิ บั ติ งานของ
จังหวัด

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

1) ให้ สสภ.11 (นครราชสี ม า) และ
สสภ.12 (อุ บ ลราชธานี ) หารือ ร่ว มกั บ
ทสจ.ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ หาแนว
ท างก ารจั ด การขยะที่ ท าเป็ น ก้ อน
เชื้ อ เพ ลิ งข ย ะ (RDF) แ ล ะ ราย งาน
หน่วยงานส่วนกลาง

ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ได้หารือ
เบื้องต้นกับ ทสจ.ในพื้นทีท่ ี่มี อปท. ดาเนินการจัดการขยะที่
ทาเป็นก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) คือ ทสจ.นครราชสีมา มี
อปท.ในพื้นที่ดาเนินการ จานวน ๕ แห่ง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดาเนินการและจัดการส่ง
ขาย RDF ให้โรงปูนใน จ.สระบุรี โดยในขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรับมอบระบบกาจัดขยะจากมหาวิทยาลัยให้กับ อปท.
เจ้าของพื้นที่ โดยทางจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประชุม
เพื่อหารือแนวทางการดาเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เอกสำรหลักฐำน
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

4) การเก็ บ ข้ อมู ล จ านวนถุ งพลาสติ ก
และโฟมที่ ลดได้ ตามตั วชี้ วั ดของ สส. มี
หน่วยนับที่ละเอียดทาให้การสารวจและ
เก็บข้อมูลทาได้ยาก
เขต 1–4
5)มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
24–25 ม.ค.62 หน่ วยงานภาครั ฐ ก.พ.ร. ประชุ มชี้ แจง
สระบุรี
ตัวชี้วัดล่าช้า (21 พ.ย. 2561) ทาให้การ
จัดเตรียมการดาเนินงานตามมาตรการฯ
สสภ.
ล่าช้าและซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
เขตตรวจ
1–4

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

เอกสำรหลักฐำน

2) ขอให้ สสภ. คพ. สส. และ ทสจ.ใน
พื้ น ที่ เขตตรวจราชการที่ 1 - 4 เป็ น
หน่ ว ยงานต้ น แบบในการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
หน่วยงานดาเนินการ พร้อมทั้งหาวิธีการ
ถ่ายทอดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยได้
อย่างเป็นรูปธรรม

ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7
1. การดาเนินงานมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ
2. การสนับสนุนองค์ความรู้
2.1 ประสานติดตามประเมินผลการดาเนินงานการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ 5 จังหวัด
2.2 สนับสนุนการดาเนินงานจัดการขยะมูลฝอยขยะจัดการ
ถูกต้องและขยะนาไปใช้ประโยชน์ ในพืน้ ที่ 5 จังหวัด
1) สนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้แก่หน่วยงานในพืน้ ที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัด
2) สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย โดยการเป็นวิทยากร และเข้าร่วมการ
ประชุมของจังหวัด อปท. หน่วยงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
สสภ.8 ดาเนินการตามมาตการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในสานักงาน ตามกิจกรรมที่กาหนด พร้อมทั้งยัง
ดาเนินการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด อปท.
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย ผ่านทางการผลิตสื่อสาหรับการ
ประชาสัมพันธ์ในพืน้ ที่ การประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง
Facebook การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ การประชุม

1. รายงานผลการ
ดาเนินงานมาตรการลดคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ รอบ 6
เดือน2. ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ 5
จังหวัด

- ภาพภิจกรรมการ
ดาเนินงาน
- สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน

เขต 5-7
6) การดาเนินงานบริหารจัดการขยะ
20-21 ก.พ.62 มูลฝอยในจังหวัดยังไม่ครอบคลุมทุก
สงขลำ
อาเภอในจังหวัดจาเป็นต้องใช้กลไก
ของ อปท. เจ้าของพื้นที่เป็นผู้
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน จึงจะเกิด
ผลสาเร็จอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ

3) ให้หน่วยงานสังกัด ทส. ในพืน้ ที่เขต
ตรวจราชการที่ 5 – 7 เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบดาเนินงานตามมาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
ส านั กงานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 16 (สงขลา) ได้ ด าเนิ น การ
มาตรการลดและคัด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครัฐ
อย่างจริงจังและต่ อเนื่องโดยสามารถดาเนิน การได้ทั้ง 10
กิจกรรมตามแผนตัวชี้วัด คือ (1) มีการสื่อสารจากผู้บริหาร
องค์การถึงบุ คลากร (2) แต่ งตั้งคณะท างานปฏิบั ติ การลด
และคัด แยกขยะมู ล ฝอย (3) สารวจ ประเมิ น และจั ดเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย (4) จัดทาแผนปฏิบัติการลด คัด
แยกขยะมู ลฝอยของหน่ วยงาน (5) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้ า ใจ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมในการลด คัดแยกขยะมู ลฝอยในหน่วยงาน (6)
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบ
และมีส่วนร่วมในการดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย (7)
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ (8)
งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน (9) จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ (10) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(2) จากการดาเนินการดังกล่าวสามารถลดปริมาณขยะมูล
ฝอยได้ร้อยละ 84 จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง ร้อยละ
95 จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง ร้อยละ
95 จานวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง ร้อยละ 100
(3) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) “หน่วยงาน
ปลอดโฟม ลดพลาสติก ” กับจังหวัดสงขลา ซึ่งดาเนิน การ
โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

เอกสำรหลักฐำน
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(4) ขับเคลื่อนการเป็น “สานักงานสีเขียว Green Office”
ต่อเนื่องจากปี 2561 ซึ่งสานักงานฯ ได้รับการประเมินใน
ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) แล้ว รวมทั้งเป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การศึกษาดูงาน และเป็นผู้ประเมินให้กับหน่วยงานที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ
(5) ร่วมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม และ
ประชาสั ม พั น ธ์ การด าเนิ น งานโครงการ “ท าความดี ด้ ว ย
หั วใจ ลดภั ยสิ่ งแวดล้ อม” และการคั ด แยกขยะมู ล ฝอยใน
กิจกรรมต่างๆของจังหวัด เช่น งานฤดูร้อยและงานกาชาด
จังหวัดสงขลา ประจาปี 2562
(6) สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ไว
นิลชุดนิทรรศการ องค์ความรู้ สาหรับจัดนิทรรศการ ให้กับ
หน่วยงาน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
สสภ.15 ดาเนินการตามประเด็นการประเมินความสาเร็จของ
การดาเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานภาครัฐ ดังนี้1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้
บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยการแจ้งนโยบายการลด คัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐในที่ประชุมประจาเดือน
ของสานักงานฯ แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติ จัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ลด ละ เลิกการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และโฟม
บรรจุอาหาร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนในสานักงาน
2. มีการแต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย ภายในสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 โดยมีผู้อานวยการ

เอกสำรหลักฐำน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินความ
สาเร็จของการดาเนินการ
ตามมาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประจาเดือนมกราคมเมษายน 2562 และรอบ 6
เดือน รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบ
เอกสารแนบ
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สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 เป็นประธานคณะทางานและ
ผู้แทนจากทุกส่วนงานเป็นคณะทางาน
3. มีการสารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย
โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวของหน่วยงานประจาเดือน ตามแบบบันทึกข้อมูลขยะมูล
ฝอย สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15
4. มีการ จัดทาแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน โดยชี้แจงแนวทางปฏิบัติและแจ้งผลการดาเนินงาน
ผ่านการประชุมประจาเดือนของสานักงานฯ ทุกเดือน
6. มีการจัดทาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
8. จัดทาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
งดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในสานักงาน และจัดกล่องใส่
อาหารไว้บริการ ให้เจ้าหน้าที่หยิบยืมใช้สาหรับใส่อาหารแทน
กล่องโฟม กล่องพลาสติก หรือห่อกระดาษ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
โฟมบรรจุอาหาร และลดปริมาณขยะมูลฝอย
9. การจัดประชุมหรืออบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สานักงานฯ จะจัดแบบการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Meeting) จัดอาหารโดยใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการก่อขยะมูลฝอย และใช้บรรจุภัณฑ์
จากธรรมชาติแทนบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น และ

เอกสำรหลักฐำน
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เอกสำรหลักฐำน

มอบถุงผ้าให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและเป็นต้นแบบของการใช้
ภาคประชาชน
10. ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก ผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊คสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 15 และจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อหลักภายในจังหวัด
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น

สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
****************************************************************************

ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่กำหนดตำมแผนระยะเร่งด่วน (14 จังหวัด) สำมำรถดำเนินกำร ตำม Road map กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำนวน 4 ข้อ
ตรวจรำชกำร
ปัญหำอุปสรรค
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด
1. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้ จำนวน 2 ข้อ
เขต 13-14 1) ไม่ มี ผู้ รั บ ซื้ อ ก้ อ นเชื้ อ เพลิ ง ขยะ
12-14 ธ.ค.61 (RDF) และขาดแคลนสถานที่เก็บ
2) คานิย ามในการเก็บ ข้อมูล ระหว่าง
บุรีรัมย์
คพ. และ สถ. ไม่เหมือนกันท าให้ การ
รายงานข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ
และข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด มาตรา 44 เกิ ด
ความคลาดเคลื่อน รวมทั้ง สสภ. ทสจ.
และ สถจ. เกิ ด ความสั บ สนในการ
จัดทาข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ ปี

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

1) ให้ ทสจ. และสสภ. จัดทารายละเอียด
แผนปฏิบัติการของกิจกรรมที่หน่วยงาน
ด าเนิ น โครงการลดถุ งพลาสติ กให้ คณะ
ผู้ ต รวจ ราช ก ารก ระ ท รวงฯ โด ย มี
ราย ล ะ เอี ย ด กิ จ ก รรม เป้ าห ม าย
ระยะเวลา และพื้ น ที่ ด าเนิ น การโดย
ละเอี ย ด เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
ตรวจติดตามรายพื้นที่

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
จั ง หวั ด ยโสธร (ทสจ. ยโสธร) ได้ แ ต่ ง ตั้ ง จั ง หวั ด ยโสธร

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการทาความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแดล้อม จังหวัดยโสธร ตามคาสั่ง จังหวัด
ยโสธรที่ ๙๘๖๑ /๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม พ.ศ.
๒๕๖๑ และคาสั่ง จังหวัดยโสธรที่ ๑๐๘๘๕ ลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบไปด้วย
๑) คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อน

เอกสำรหลักฐำน
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ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

2562 เนื่องจากไม่สามารถดาเนินงาน
ได้ตรงตามที่ชี้แจงไว้
3) การประเมินผลตามตัวชี้วัดของ สส.
ไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของ
จังหวัด
4) การเก็บ ข้อมู ล จ านวนถุงพลาสติ ก
และโฟมที่ลดได้ตามตัวชี้วัดของ สส. มี
หน่ ว ยนั บ ที่ ล ะเอี ย ดท าให้ ก ารส ารวจ
และเก็บข้อมูลทาได้ยาก

เขต 1–4
5) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
24–25 ม.ค.62 หน่ วยงานภาครั ฐ ก.พ.ร. ประชุ มชี้ แจง
สระบุรี
ตัวชี้วดั ล่าช้า (21 พ.ย. 2561) ทาให้การ
จัดเตรียมการดาเนินงานตามมาตรการฯ
ล่าช้าและซ้าซ้อนในการดาเนินงาน

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

เอกสำรหลักฐำน

โครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแดล้อม จังหวัด
ยโสธร
๒) คณะทางานขับเคลื่อนมาตรการลดคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
๓) คณะทางานกิจกรรมรณรงค์ทาความดีด้วย
หัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
พร้อมทั้ง จัดทาแผนปฏิบัติการ ทาความดีด้วยหัวใจ ลด
ภัยสิ่งแดล้อม จังหวัดยโสธร
ซึ่ งประกอบด้ ว ย มาตรการลดคั ด แยกขยะมู ล ฝอยใน
หน่ ว ยงานภาครัฐ และกิ จกรรมรณรงค์ท าความดี ด้ว ย
หัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และได้แจ้ง
แผนปฏิ บั ติ ก ารท าความดี ด้ ว ยหั ว ใจ ลดภั ย สิ่ งแดล้ อ ม
จังหวัดยโสธร ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว
และจังหวัดยโสธร ได้รณรงค์ลดถุงพลาสติก จานวน ๒ ครั้ง
2) ขอให้ ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจราชการ
ที่ 1 – 4 คพ. สส. และ สสภ. เป็ น
หน่ ว ยงานต้ น แบบในการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
หน่วยงานดาเนินการ พร้อมทั้งหาวิธีการ
ถ่ายทอดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยได้
อย่างเป็นรูปธรรม

และมอบหมายให้ อปท. ดาเนินการในพื้นที่
 ดำเนินกำรได้ (รำยละเอียด)
สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี สามารถดาเนินการตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ในมาตรการได้ครบทุก ขั้นตอนโดยผลการประเมิน
ตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน จังหวัดสุพรรณบุรีได้ 10 คะแนน และ
สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี ได้ 10 คะแนน (คะแนนเต็ม 10
คะแนน) โดยส านักงานฯ ได้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตาม
มาตรการลดคัดแยกขยะของจังหวัดด้วย 1) จัดนิทรรศการ
ให้ความรู้เรื่องการ ลด คัดแยกขยะ ประกอบด้วย ระยะเวลา
การย่อยสลายของขยะ, ตัวอย่างประเภทขยะต่างๆ ฯลฯ
บริเวณหน้าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัด สุพรรณบุรี ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 2)

- ภาพประกอบจุดจัด
นิทรรศการในเรื่องการ คัด
แยกขยะมูลฝอย
- รายงานผลการ ด าเนิน
งานตัวชี้วัด มาตรการลด
และคัด แยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ รอบ
ประเมินที่ 1 (รอบ 6
เดือน) ของจังหวัด
สุพรรณบุรี และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
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ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

เอกสำรหลักฐำน

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานมาตรการลดและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐภายในศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี - ภาพ
สุพรรณบุรี
ประกอบการ อบรมให้
3) ชี้แจงในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร ความรู้เรื่อง การลดและคัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และขยายผลการด แยกขยะ มูลฝอย - หนังสือ
าเนินการ 4) ให้เครือข่าย ทสม. มีส่วนร่วมในการรับรูป้ ฏิบัติ
ขอความ ร่วมมือส่วน
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 5) อบรมให้ความรู้เรื่อง การลด
ราชการ เผยแพร่
และคัดแยกขยะมูลฝอย ให้แก่ เยาวชน ครู ประชาชน และ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
แกนน าชุมชน ฯลฯ 6) อยู่ระหว่างการเตรียมการอบรมให้
“ทาความดี ด้วยหัวใจ ลด
ความรู้พระสงฆ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รับ ลดให้ ลดใช้
และการคัดแยกขยะแก่พระสงฆ์ นักเทศน์ 7) ประสานแจ้ง
ถุงพลาสติก”
ขอความร่วมมือส่วนราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
“ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
สนง.ทสจ.ชัยนาท ดาเนินการดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชน ที่มาใช้บริการ
ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
2) ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน ส านักงานฯ
โดยจัดให้มีภาชนะรองรับขยะประเภท ต่างๆ ให้เพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อง่ายต่อการ น าไปก าจัดและน าไปใช้
ประโยชน์ตามความ เหมาะสม
3) งดการน าภาชนะโฟมบรรจุอาหารเข้ามา ภายในส า
นักงานฯ โดยส่งเสริมสนับสนุนการใช้ กล่องข้าว ปิน่ โต
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
4) ลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ทิง้ โดย
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้ าส่วนตัว
5) ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว โดยส่งเสริม สนับสนุนการ
ใช้ตะกร้า ถุงผ้า
6) จั ด ท าวั ส ดุ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ ชุ ด นิ ท รรศการ
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เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

เขต 5-7
6) การด าเนิ น งานบริหารจั ดการขยะ
20-21 ก.พ.62 มู ล ฝอยในจั งหวั ด ยั งไม่ ครอบคลุ ม ทุ ก
สงขลำ
อ าเภอในจั ง หวั ด จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก ลไก
ข อ ง อ ป ท . เจ้ า ข อ ง พื้ น ที่ เป็ น
ผู้ขับ เคลื่อนการด าเนิ นงาน จึ งจะเกิด
ผล ส าเร็ จ อย่ า งต่ อเนื่ องแ ละเป็ น
รูปธรรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

เอกสำรหลักฐำน

โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตวิทยุ เพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
3) ให้ ทสจ. ในเขตตรวจราชการที่ 5 –  ดาเนินการได้
คาสั่งจังหวัดพัทลุง ที่
7 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา สนง.ทสจ.พั ท ลุ ง ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง โดยส านั ก งาน ๒๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง น ายอ าเภ อเป็ น ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง และหน่วยงาน คณะกรรมการจัดการสิ่ง
ประธานคณะทางานบริหารจัดการขยะ ที่เกี่ยงข้อง ภายใต้กลไกคณะกรรมการจัดการสิ่ งปฏิกูล ปฏิกูลและมูลฝอย ระดับ
มู ล ฝอยระดั บ อ าเภอ โดยมี อปท. ที่ และมูลฝอย จั งหวั ดพั ทลุ ง ในการขับ เคลื่อน การจัดการ อาเภอ ลงวันที่ ๕
เกี่ย วข้องและเจ้าหน้ าที่ ทสจ. เป็ น ฝ่ าย ขยะมู ลฝอยและของเสี ยอั นตราย จั งหวัดพั ทลุ ง ตามแผน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เลขาฯ และให้รายงานผลการดาเนินงาน บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพัทลุง และแผนปฏิบัติการ
ในการประชุ ม ประจ าเดื อ นของจั ง หวั ด ด้ านการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชน "จั งหวัดสะอาด"
เพื่ อ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นให้ อปท. เป็ น จังหวัดพั ทลุ งภายใต้ แผนปฏิ บั ติ การ "ประเทศไทยไร้ ขยะ"
เจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะมูล ตามแนวทาง "ประชารัฐ" และวาระจังหวัด โครงการบ้านสวย
ฝอยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด จังหวัดพัทลุง โดยมีแนวทาง
สูงสุด
ในการจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะศูนย์กาจัดรวม โดยการ
แปรรูปเป็ นพลังงาน จานวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์การจัดการ
ขยะมูลฝอย กลุ่มพื้นที่ตอนบน ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองพัทลุง รองรับขยะมูลฝอยจาก ๕ อาเภอ และ
ศู นย์ การจั ดการขยะมู ลฝอย กลุ่ ม พื้ นที่ ตอนล่ าง (โซนใต้ )
เพื่ อ รองรั บ ขยะมู ลฝอยจาก ๖ อ าเภอ และเพื่ อให้ มี ก าร
ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดพัทลุงให้
เกิ ดความต่ อเนื่ องและเป็ นไปตามแผนแม่ บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ จังหวัด
พัทลุง ได้มีคาสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับอาเภอ ลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการ

-21-

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด

ปัญหำอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

เอกสำรหลักฐำน

แก้ ไขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยให้ เป็ น ไปตามนโยบายรั ฐบาล
ภายใต้การกากับ ดูแลของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานคณะกรรมการฯ
4) ให้หน่วยงานสังกัด ทส. ในพื้ นที่ เขต
ตรวจราชการที่ 5 – 7 เป็ น หน่ ว ยงาน
ต้นแบบดาเนินงานตามมาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
สนง.ทสจ.สงขลำ ดำเนินกำร ดังนี้
1. จัดประชุมติดตามการดาเนินงานตามมาตรการ “ลด
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ของหน่วยงาน
สังกัด ก.ทส. ในพื้นทีจ่ ังหวัดสงขลา และติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 – 7 (ภาคใต้และภาคใต้
ชายแดน) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 62 ณ จังหวัดสงขลา
ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 โดยมีบุคลากรหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วม คือ สสภ.16 สบทช.6 ศวทล. สจป.13
สบอ.6 สทบ.12 และ สทภ.8
2. แจ้งหน่วยงาน ก.ทส.ในพืน้ ที่จังหวัดสงขลา ตาม
หนังสือ สนง.ทสจ.สงขลา ที่ สข 0014.5/ว 121 ลงวันที่ 2
พ.ค. 62 เพื่อขอความร่วมมือรายงานผลการดาเนินงานตาม
มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ สรุปว่า
ขณะนี้กาลังดาเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการดังกล่าว
พร้อมทั้งบันทึกฐานข้อมูลตามแนวทางแบบฟอร์มของกรม
ควบคุมมลพิษ

1. รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมติดตามการดาเนิน
การตาม “มาตรการลด
คัดแยกขยะในหน่วยงาน
ภาครัฐ” วันที่ 19 มี.ค.
62
2. หนังสือ สนง.ทสจ.
สงขลา ที่ สข 0014.5/
ว 121 ลงวันที่ 2 พ.ค.
62
3. – 6. ตัวอย่าง
ความก้าวหน้า
การ ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รอบ 6 เดือน ของ
ทสจ. สงขลา สบ.ทช.6
สสภ.16 และ สทภ.8
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กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 1 :กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ (ครั้งที่ 2)
ด้ำน : กำรจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) รวมจำนวน 4 ข้อ
****************************************************************************

ตัวชี้วัด : จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) จำนวน 3 ข้อ
หน่วยงำนส่วนภูมิภำค (ทสจ.)

ตรวจรำชกำร
ปัญหำอุปสรรค
เขต/ว.ด.ป. /
จังหวัด
1. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินกำรได้ จำนวน 1 ข้อ
เขต 5 – 7
วันที่ 20 – 21
ม.ค. 62
ณ จ.สงขลำ
(ภำคใต้และ
ภำคใต้ชำยแดน)

3. ทสจ. บางจังหวัดยังไม่ได้รายงานผล
การพิจารณาขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย ป่า
สงวนแห่ งชาติ และพื้ น ที่ ป่ าชายเลน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561
ทาให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ไม่
สามารถพิจารณาการจัดที่ดินทากินให้
ชุมชนได้

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)

ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ)

เอกสำรหลักฐำน

3. ขอให้ ทสจ. จานวน 6 จังหวัด ได้แก่ ทสจ.
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง
พังงา และ สตูล รายงานการพิจารณาขอบเขต
พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติและป่าชาย
เลน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 –
2561 และปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ไ ม่ ส ามารถ
ด า เนิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ ห้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบโดยเร็ว

 ดำเนินกำรได้ (รำยละเอียด)
ส านั ก งาน ท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการ
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทา
กิ น ชุ ม ชน (คทช.) จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี แล้ ว
จานวน 4 ครั้ง โดยในการประชุม คทช. ครั้งที่
4/2561 ได้พิจารณาขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย ป่า
สงวนแห่ งชาติ แ ละพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 เรีย บร้อยแล้ ว
ตามเอกสารหลักฐานรายงานการประชุมฯ

- รายงานการประชุ ม คทช.
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ครั้ งที่ 1
– 4 /2561
- รายงานการประชุ ม คทช.
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ครั้ งที่ 1
/2562
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กำรจำแนก /วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3 )
กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวง

ด้ำน : กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ปริมำณขยะที่มีกำรนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 9,120 ตัน (2) จังหวัดพื้นที่ต้นแบบกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำงตำมหลักกำร 3Rs จำนวน 76
แห่ง (3) จำนวนถุงพลำสติกและโฟมที่ลดได้ จำนวน 1.5 ล้ำนชิ้น (4) จำนวนประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนจัดกำรที่ต้นทำงตำมหลัก 3Rs จำนวน 2.5 ล้ำนคน (5) ร้อย
ละกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำงตำมหลัก 3Rs อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 65 (6) กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรดำเนินกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง ตำมหลัก 3Rs ร้อยละ 80 และ
(7) ร้อยละของประชำชนที่นำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง ตำมหลัก 3Rs ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10
หน่วยงำน : สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
**************************************************************

เขตตรวจ /
ว.ด.ป. /จังหวัด

สรุป
ปัญหำอุปสรรค

เขต 1–4
24–25 ม.ค.62
สระบุรี

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ก.พ.ร. ประชุม
ชี้แจงตัวชีว้ ัดล่าช้า (21 พ.ย. 2561)
ทาให้การจัดเตรียมการดาเนินงาน
ตามมาตรการฯ ล่าช้าและซ้าซ้อนใน
การดาเนินงาน

เขต 8
1–3 พ.ค. 62
จันทบุรี ระยอง
และชลบุรี

สรุป
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.

กำรจำแนก /วิเครำะห์
ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)

ขอให้ ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่
/ อยู่ระหว่างดาเนินการ (รายละเอียด)
1 – 4 คพ. สส. และ สสภ. เป็น
ทสจ.นครปฐม ได้ดาเนินตามมาตรการฯ และได้ผล
หน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัตติ าม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน คะแนน ๑๐ คะแนนเต็ม ในรอบ ๖ เดือนแรก
หน่วยงานภาครัฐ

ขอให้ สสภ.13 (ชลบุรี) เร่งรัดการ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนด

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร
ปี 2563
ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 – 4
คพ. สส. และ สสภ. เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบในการปฏิบัติตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ

/ ไม่สามารถดาเนินการได้ (เหตุผล)
ยังไม่มีรายงานผลการดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะทางานการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม ระดับอาเภอ

และรายงานผลการดาเนินงานให้
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เขตตรวจ /
ว.ด.ป. /จังหวัด
เขต 12
15 มิ.ย 2562
ขอนแก่น

สรุป
ปัญหำอุปสรรค

สรุป
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.

กำรจำแนก /วิเครำะห์
ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)

ให้ สสภ.10 (ขอนแก่ น ) ประสาน
สนง.ทสจ. ในความรับผิดชอบพิจารณา
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแต่ง ตั้ง
คณะทางานการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ระดับอาเภอและรายงานผล

/ อยู่ระหว่างดาเนินการ (รายละเอียด)
สสภ. 10 กาลังดาเนินการประสานและหารือทสจ.ทัง้
5 จังหวัด เพื่อเสนอแนะจังหวัดให้จัดตั้งคณะทางาน
……………………………………………………………......

การด าเนิ นงานให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
ทราบทุกเดือน

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร
ปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกเดือน

