แบบรายงาน PDCA 1.2 (1)
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
ประเด็นนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
เขตตรวจ/
ปัญหาอุปสรรค
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
ว.ด.ป. /จังหวัด
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายมีการนาขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ 9,000ตัน/ปี
2. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60
3. กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ ฐานข้อมูลของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือ สป.ทส.ที่ ทส 0206.3/ว291 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561) กาหนดส่งวันที่ 20 เมษายน 2561
เขต 1–5 และ 9
วันที่ 14-15 ธ.ค.60
จ.ราชบุรี และ
เพชรบุรี

1) คพ. สส. และ สป.ทส. ยังไม่สามารถ
บู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า ง
เป็ น รู ป ธรรมในเรื่ องกิ จกรรม การ
ดาเนินงาน พื้นที่ดาเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผลลัพธ์การดาเนินงาน รวมถึง
ยั งไม่ ส ามารถถ่ า ยทอดสั ด ส่ ว นความ
รับผิ ดชอบเป้ าหมายตั ว ชี้ วัด ลงสู่ สสภ.
และ ทสจ. ได้ชัดเจน

1) ให้ ยกระดับการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยให้ทันสมัยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
โดยการเพิ่มช่องทางสื่อ Social Media ต่างๆ ที่
สะดวกและสามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ล ได้ ง่ ายและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการขยายผล
หรื อน าข้ อมู ลผลการด าเนิ นงานมาเป็ นพื้ น ที่
ต้นแบบ หรือศูนย์การเรียนรู้รูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ประสบความสาเร็จ ถ่ายทอดให้กับ
2) ทส. และ มท. มี ก ารด าเนิ น งานที่ ประชาชนในพื้นที่อื่น
แตกต่ า งกั น ในการก าหนดหลั ก เกณฑ์
คานิยาม วิธีการเก็ บข้อมูล และวิธีการ
ประเมินผล ทาให้เกิดความไม่เข้าใจใน
การปฏิบัติงานและไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

ทส 0205.2/565 ลว.20 สสภ. 5 –
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
เม.ย.61
8 และ 13
สสภ.5 (นครปฐม) ดาเนินการ ดังนี้
1) เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้
- เว็ปไซต์ของ สสภ.5 (นครปฐม)
(www.reo05monre.com)
- ไลน์กลุม่ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุม่ อปท. ในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน
(ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร) และให้
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องไปยังกลุม่ เป้าหมายอื่นในพื้นที่ เช่น
ชุมชน วัด โรงเรียน และอื่นๆ เป็นต้น
2) ขยายผลการดาเนินงานมาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยสนับสนุนการดาเนินงานวัดบ้าน
กร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นต้นแบบด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในวัดระดับดีเยีย่ ม ปี 2560 และได้จัด
ให้ อปท. และชุมชน ได้ศึกษาดูงานในพื้นที่ดังกล่าว

-2เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
สสภ.7 (สระบุรี) ดาเนินการ ดังนี้
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
1.1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
และนากลับไปใช้ประโยชน์ ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น , สถานศึกษา , หน่วยงานต่างๆ โดย
ใช้สื่อการสอนแบบใหม่ๆ เข้ามา ยกตัวอย่างเช่น ดูคลิป
วิดีโอสาธิตผ่าน Social Media และกิจกรรมปฏิบัติจริง
เป็นต้น จานวน 6 แห่ง
1.2 สนับสนุนสื่อ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ
2. ติดตาม ตรวจสอบให้คาแนะนาการกาจัดขยะ
มูลฝอยในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
2.1 ติดตาม ตรวจสอบให้คาแนะนา การกาจัดขยะมูล
ฝอยในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน จานวน 69 แห่ง
สสภ.13 (ชลบุรี) ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาช่องทางสื่อ Social Media เพื่อยกระดับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย จานวน 3
ช่องทาง ประกอบด้วย เว็ปไซต์สานักงาน (ปรับปรุงใหม่)
Facebook สานักงาน และ Line Application
นอกจากนี้ ยังได้จัดทาสื่อ-สิ่งพิมพ์ จัดส่งให้กับ ทสจ. และ
อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วย รวมทั้ง ได้ประสานขอ
ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานกลาง ได้แก่ สส.
และ คพ.
2. พื้นที่ต้นแบบ สนง. ได้รับงบประมาณในการดาเนินการ

เอกสารหลักฐาน
ทส 0205(7)/428
ลว.19 เม.ย.61

ทส0205(13)/1343
ลว.23 เม.ย.61

หน่วยงาน

-3เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

เขต 15–18

ปัญหาอุปสรรค

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
วันที่ 22-24 ม.ค.61 แยกขยะต้ น ทาง ยั งขาดความร่ ว มมื อ
ของภาคประชาชน และการบูรณาการ
จ.เชียงใหม่
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรณรงค์
ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้ เกิด การคัดแยก
ขยะต้นทางอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

2) ควรเข้าไปให้คาแนะนา ส่งเสริม และ
สนับสนุน อปท. ที่เป็นกลุม่ เป้าหมายหลัก
เพื่อให้ อปท. สามารถกาจัดขยะได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 60 ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด อันเป็นการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้ในเชิงรุก

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
สนับสนุน ผลักดัน ให้คาแนะนาด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยกับพื้นที่ ทาให้มีผลงานการดาเนินการที่ประสบ
ความสาเร็จจนสามารถเป็นพื้นที่ตน้ แบบ หรือศูนย์การ
เรียนรูไ้ ด้ และแนะนาให้กับหน่วยงานหรือประชาชนที่
สนใจเข้าไปศึกษาได้ พื้นที่ต้นแบบที่ตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ สสภ.13 (ชลบุรี) ได้แก่ 1) ทต.เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.
ชลบุรี 2) ทต.ปากน้าประแส อ.แกลง จ.ระยอง 3) ทต.
ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 4) ทต.ชาราก อ.เมือง จ.ตราด
และ 4) ทต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
สสภ.2 (ลาปาง) ดาเนินการ ดังนี้
1) สสภ. 2 ได้ลงพื้นที่ให้คาแนะนา อปท. แบบเคาะประตู
และสารวจสถานที่กาจัดขยะ จานวน 186 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ 52 ในการให้คาแนะนาในการกาจัดให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
2) สสภ. 2 ร่วมกับ อบจ. แพร่ ในการอบรม อปท, ให้
สามารถกาจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อวันที่ 20
มี.ค. 2561 มีอปท. เข้าร่วมจานวน 84 แห่ง คิดเป็น 100 %
สสภ.3 (พิษณุโลก) ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมหารือร่วมกับ ทสจ.ในพื้นที่เพื่อกาหนดกรอบ
ทิศทางการดาเนินงานในปี 2561
2. เตรียมการประชุมหารือการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่าง ทส. และ มท. ในพื้นที่
สสภ.3 ไตรมาสที่ 3
3. ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่รว่ มกับจังหวัดและ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

E-mail : "The Nam
สสภ. 1 Kaewjinda" <nam4
conan@hotmail.com>
วันที่ 24 เม.ย.61

ทส 0205.4(3)/365
ลว.23 เม.ย.61

-4เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
หน่วยงานในพื้นที่ สสภ. 3 ทั้งทางด้านวิชาการและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
4. การร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

สสภ.7 (สระบุรี) ดาเนินการ ดังนี้
E-mail :
- ได้ดาเนินการลงพื้นที่ อปท. ที่มีสถานที่กาจัดขยะไม่
ถูกต้อง เพื่อดาเนินการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะจากเท pollyage1@gmail.com
กองเป็นเทกองควบคุม หรือนาไปทิ้งร่วมกับสถานที่กาจัด (พรนภา คุ้มภัย) วันที่ 19
เม.ย.61
ขยะที่จัดการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้
แนะนาประชาสัมพันธ์การจัดการขยะที่ต้นทาง 3R เพื่อลด
ปริมาณขยะที่ปลายทาง
- จัดอบรมภาคีเครือข่าย 3R ประชารัฐในพื้นที่ อปท.
ต้นแบบ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ ทต.หนองฉาง
ทต.วังกรด และ อบต.หัวดง
E-mail : "The Nam
สสภ.1- 4
3) ให้สารวจบ่อขยะที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ว่ามีกี่แห่ง  ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
Kaewjinda"
namสสภ.2 (ลาปาง) ดาเนินการ ดังนี้
ถ้าหากพบว่าเป็นบ่อขยะขนาดเล็กให้
conan@hotmail.com
ดาเนินการปิดบ่อ และพิจารณาหาพื้นที่อื่นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.2 มีบ่อขยะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า
วันที่ 24 เม.ย.61
สามารถใช้เป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยเป็นลาดับแรก จานวน 33 แห่งคิดเป็นร้อยละ6.6 ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้มี
ก่อนจะขอใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่ในการทิ้งขยะ การปิดบ่อหรือนาขยะไปกาจัดในสถานที่กาจัดที่ถูกต้อง
สสภ.3 (พิษณุโลก) ดาเนินการ ดังนี้
หรือกาจัดขยะมูลฝอยในลาดับสุดท้าย
1. ดาเนินการประชุมหารือร่วมกับ ทสจ. ในพื้นที่เพื่อ
ทส 0205.4(3)/365
กาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงานในปี 2561
ลว.23 เม.ย.61
2. ดาเนินการสารวจและติดตามการดาเนินงานสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ สสภ.3 พบว่า มีที่ทิ้งขยะที่อยู่ใน
พื้นที่ปาไม้ จานวน 37 แห่ง ได้แก่ พิษณุโลก จานวน 2

-5เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

เขต 10–14
1) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
วันที่ 12–13 ก.พ. 61 คัดแยกขยะต้นทาง เนื่องจากมีทัศนคติ
จ. อุดรธานี
ว่าการจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ใน
การดาเนินงานของ อปท.
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง
การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
แห่ง ตาก จานวน 24 แห่ง อุตรดิตถ์ จานวน 4 แห่ง และ
เพชรบูรณ์ จานวน 7 แห่ง
3. ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม อปท. ใน
พื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยด้วยวิธีการเทกองแบบควบคุม หรือวิธีการอื่นๆ
การดาเนินการปิดบ่อขยะในพื้นที่ป่าไม้ สสภ.3 ไม่
สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากอยู่นอกเหนืออานาจการ
ดูแลจัดการ สสภ.3 จึงได้ดาเนินการสรุปแจ้งสถานภาพ
ของสถานที่ทิ้งขยะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

สสภ.4 (นครสวรรค์) ดาเนินการ ดังนี้
ทส 0205(4.2)/
- บ่อขยะที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ จานวน 12 แห่ง ได้แก่ ทม.
กาแพงเพชร ทต.พรานกระต่าย ทต.บ้านพราน ทต.คลอง 576 ลว.20 เม.ย.61
ลานพัฒนา ทต.เมืองการุ้ง ทต.ลาดยาว อบต.ชุมตาบง
อบต.แม่เปิน อบต.แม่เล่ย์ อบต.เขาชนกัน อบต.นิคมเขา
บ่อแก้ว และ อบต.ตะคร้อ มีบางบ่อที่จะปิดบ่อแล้วไปทิ้ง
ร่วมกับที่อื่น มีบางบ่อสนใจที่จะปิดแต่ยังหาที่ไปทิ้งร่วม
ไม่ได้ บ่อที่จะไปทิ้งร่วมไม่สามารถที่จะรองรับได้ เนื่องจาก
มีผู้มาทิ้งร่วมมาก หรือรอการเกิดโรงไฟฟ้าจากขยะ บาง
บ่ออยู่ไกลจากบ่อที่ถูกหลักวิชาการมาก
E-mail :สานักงาน
สสภ.9-12
4) ให้สารวจบ่อขยะที่ดาเนินการไม่ถูกต้องตาม  ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
สิ
ง
่
แวดล้
อ
มภาคที
่
9
หลั ก วิ ช าการให้ แ ล้ ว เสร็ จ และเสนอผู้ ว่ า สสภ.9 (อุดรธานี) ดาเนินการ ดังนี้
อุดรธานี
ราชการจั งหวั ด เพื่ อ ด าเนิ น การตามระเบี ย บ - สารวจและประเมินสถานภาพการดาเนินงานสถานที่กาจัด reo09.org@mnre.go.th
ขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง พร้อมให้ข้อเสนอทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันที่ 19 เม.ย.61
วิชาการให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ พื้นที่ 6 จังหวัด จานวน 50 แห่ง

-6เขตตรวจ/
ว.ด.ป. /จังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

12
ได้กาหนดวิธีการกาจัดมูลฝอย แต่ไม่มี
การกาหนดวิธีการเทกองแบบควบคุม
(Controlled Dump) ไว้ชัดเจน ทาให้
สสภ. และ ทสจ. ในฐานะ Regulator
ต้องพิจารณากาหนดวิธีการและหา
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการกาจัด
ขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ให้กับท้องถิ่น
5) ควรบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะ
ระหว่ า ง สสภ. และ ทสจ. ให้ ต รงกั น และ
ปฏิ บัติต นให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี ในการจัด การ
ขยะมูลฝอยในสานักงาน

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
สสภ.9 (อุดรธานี) ดาเนินการ ดังนี้
- กรมควบคุมมลพิษ แจ้งให้ สสภ. และ ทสจ. ใช้อัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ
ในการคานวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
- สสภ. 9 มีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ลดการใช้พลาสติก
และโฟม รวมทั้งคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน

3) การให้คาแนะนาแก่ อปท. เพื่อให้มี 6) ควรกาหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย
การจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต้ อ งตาม ของหน่ วยงาน ทส. ให้ สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
หลักวิชาการ ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม และบทบาทของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก อปท.
ยั ง ไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า น
งบประมาณในการปรั บ ปรุ ง สถานที่
กาจัด ขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกร/

 ดาเนินการได้ (รายละเอียด)
สสภ.9 (อุดรธานี) ดาเนินการ ดังนี้
สสภ. 9 กาหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกระทรวง และ สป. ทส. รวมทั้ง
มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสูร่ ะดับส่วนและบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนและบุคคลตามคาสั่ง สป. ทส.
ที่ 385/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง กาหนด

เขต 11
1) การสารวจฐานข้อมูลขยะมูลฝอยอาจ
วันที่ 20–22 ก.พ. มีค วามคลาดเคลื่ อ น เนื่ อ งจากองค์ ก ร
61 จ.สกลนคร
ป กค รองส่ วน ท้ องถิ่ น มี การจั ด ท า
ฐานข้อมูล ตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2
ในระบบบันทึกข้อมูลด้วยเช่นกัน
2) การจั ด การขยะมู ล ฝอยของ อปท.
ส่วนใหญ่ ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และมี แนวโน้ ม จะเกิ ด ปั ญ หาร้ อ งเรี ย น
ตามมาในอนาคต

E-mail :สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
อุดรธานี
reo09.org@mnre.go.th

สสภ.9
สสภ.12

วันที่ 19 เม.ย.61

สสภ. 9
สสภ.12

-7เขตตรวจ/
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ปัญหาอุปสรรค

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

ช่ า งโยธาที่ มี ค วามรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการระบบกาจัดขยะ และ
เครื่องมือประเภทเครื่องจัก รในการฝั ง
กลบขยะ
รวม 6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ
หน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถดาเนินการได้ 6 ข้อ

เอกสารหลักฐาน

หน่วยงาน

