แบบรายงาน PDCA 1.2 (1)
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ (จานวน 4 ข้อ)
เขตตรวจ/
ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
ว.ด.ป. /จังหวัด
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายมีการนาขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ 9,000ตัน/ปี
2. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60
3. กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ ฐานข้อมูลของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เขต 1–5 และ 9 1) คพ. สส. และ สป.ทส. ยังไม่สามารถบูรณาการ ระดับปฎิบัติ
วันที่ 14-15 ธ.ค.60 การทางานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่อง 1) ควรจาแนกงบประมาณในส่วนทีโ่ อนเงิน
จ.ราชบุรี และ
กิจกรรมการดาเนินงาน พื้นที่ดาเนินการ
ให้กับ สสภ. และ ทสจ. โดยระบุรายละเอียด
เพชรบุรี
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์การ
ของกิจกรรมระหว่าง สสภ. และ ทสจ. ให้ชัดเจน
ดาเนินงาน รวมถึง ยังไม่สามารถถ่ายทอด
รวมถึงกาหนดผลลัพธ์ของกิจกรรม เพื่อลด
สัดส่วนความรับผิดชอบเป้าหมายตัวชี้วัดลงสู่ ความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
สสภ. และ ทสจ. ได้ชดั เจน
ดาเนินงาน
2) ทส. และ มท. มีการดาเนินงานที่แตกต่าง
กันในการกาหนดหลักเกณฑ์ คานิยาม วิธีการ
เก็บข้อมูล และวิธีการประเมินผล ทาให้เกิด
ความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานและไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2) กาหนดเป้าหมายพื้นทีด่ าเนินการให้
ชัดเจน โดยระบุ พิกัด ชื่อ สถานทีท่ ี่ตั้ง ของ
อปท. หน่วยงาน หรือชุมชนนั้นๆ พร้อมทั้ง
ระบุผลการดาเนินงาน เช่น กิจกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
คพ. จัดทาและส่งข้อกาหนดการดาเนินงาน (Term of
Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการกรอกข้อมูล
การจัดการขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ. 1
2 และ 3 ให้กับ สสภ. 1-16 และ ทสจ. 76 จังหวัด
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่ง TOR ดังกล่าวฯ
มีการระบุจาแนกประเภท/กิจกรรมในการใช้จ่าย
งบประมาณที่โอนเงินให้กับ สสภ. และ ทสจ.
มีรายละเอียดของกิจกรรม ปฏิทินการทางาน และ
ผลลัพธ์ของกิจกรรม ระหว่าง สสภ. และ ทสจ.
ไว้ชัดเจน
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
คพ. ได้กาหนดเป้าหมายพื้นที่ในดาเนินการ
ครอบคลุม 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ในการ
เสนอแนะแนวทาง ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการ เพื่อผลักดันให้จังหวัดและองค์กร

เอกสารหลักฐาน

ทส 0303/3925
ลว.30 เม.ย.61

-2เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ

เขต 10–14 วั นที่ 3) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
12–13 ก.พ.61
ขยะต้นทาง เนื่องจากมีทัศนคติว่าการจัดการ
จ.อุดรธานี
ขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ในการดาเนินงานของ
อปท.
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การ
จัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 12
ได้กาหนดวิธีการกาจัดมูลฝอย แต่ไม่มีการ
กาหนดวิธีการเทกองแบบควบคุม
(Controlled Dump) ไว้ชัดเจน ทาให้ สสภ.
และ ทสจ. ในฐานะ Regulator ต้องพิจารณา
กาหนดวิธีการและหารูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับการกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการให้กับท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด กิจกรรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดาเนินงานในการแก้ไข
สนับสนุนทางวิชาการให้กับหน่วยงาน
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของตนเอง ให้เป็น
ราชการ ภาคเอกชน เป็นต้น
ระบบแบบแผนที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
3) ให้ประมวลองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
คพ. มีคู่มือวิชาการสาหรับหน่วยงานและชุมชน ใน
ขยะมูลฝอยในรูปแบบชุดข้อมูลสาเร็จรูป
เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่และชุมชนสามารถ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
เลือกชุดข้อมูลสาเร็จรูปทีเ่ หมาะสมไปใช้ใน และปลายทาง โดยในทุกๆ ปี คพ. จะเผยแพร่คู่มือ
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการขยายผลได้อย่างรวดเร็ว ต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง นาไปใช้ปฏิบตั ิใน
เชิงพื้นที่ รวมทั้งมีการผ่านทางเว็ปไซต์ของ คพ.
www.pcd.go.th ด้วยแล้ว
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
4) ให้วางแผนการดาเนินงานกับ สสภ. ใน
- การดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว คพ.
การเข้าไปให้คาแนะนา ส่งเสริม และ
ได้ดาเนินการภายใต้ “โครงการเมืองสวยใส
สนับสนุน อปท. ให้ความร่วมมือในการ
ไร้มลพิษ” โดย คพ. จัดทาและส่งข้อกาหนดการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้การ
ดาเนินงาน โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจาปี
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด “ขยะมูลฝอยได้รบั
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการกรอกข้อมูล
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ร้อยละ 60” บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ การจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ.
1 2 และ 3 ให้กับ สสภ. 1 -16 และ ทสจ. 76 จังหวัด
กาหนด
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
- คพ. ได้จัดการฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย จากแนวคิดทฤษฎี...สู่การปฏิบัตจิ ริง”
ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพร่วมกัน ระหว่างบุคลากร ทส. และ
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

เอกสารหลักฐาน

-3เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

รวม 4 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
มท. ประกอบด้วย สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด
และ สถจ. 76 จังหวัด ที่จะต้องดาเนินงานแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยร่วมกัน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับ
พื้นที่ ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงาน บทบาทหน้าที่
กฎหมาย อนุบัญญัตติ ่างๆ และการถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จาก
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ใน
การทางานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้จัดทาสรุปผลการ
อบรม พร้อมวีซีดีบันทึกการฝึกอบรม “การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย” จากแนวคิดทฤษฎี...สู่การ
ปฏิบัติจริง” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน
2560 ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ
สถจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
สามารถดาเนินการได้ 4 ข้อ

เอกสารหลักฐาน

