
 
 

จ ำแนกข้อเสนอแนะ 
ติดตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  (ตกค้ำง) 

บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  
**************************************************************************** 

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

ตัวชี้วัด : สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80  
หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

ตำมข้อเสนอแนะ 

ตรวจรำชกำร
เขต / ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     

สป.ทส  

(รอง ปกท.ทส. 
กลุ่ม

อ ำนวยกำร) 

 

 ส่วนกลำง 
20 ก.ย. 61
กรุงเทพฯ 

๑) คพ. สส. และ สป.ทส. (สสภ. และ 
ทสจ.) ขาดการบู รณ าการการ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยของ ทส. เนื่องจากไม่สามารถ
ก าหนดเจ้าภาพหลักในการบูรณา
การการด าเนินงาน ตั้งแต่การขอตั้ง
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ/
การโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
ในแต่ละกิจกรรมที่มีผลลัพธ์เดียวกัน 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การ
ประเมินผล ตัวชี้วัด เป็นต้น ส่งผลให้
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายใน ทส. ไม่สะท้อนผลส าเร็จ
ร่วมกันในฐานะ Regulator  

 เห็นควรมอบ รอง ปกท.ทส. กลุ่ม
อ า น ว ย ก า ร  ใน ฐ า น ะ ก า กั บ
หน่วยงาน สสภ. และ ทสจ. เป็น
เจ้าภาพหลักในการบูรณาการการ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะ 
มูลฝอยของ ทส. ให้ชัดเจนตั้งแต่
การขอตั้งงบประมาณการจัดสรร
งบประมาณ/การโอนงบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกันในแต่ละกิจกรรม
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การ
ประเมินผล และตัวชี้วัด 

 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 

ได้ด าเนนิการแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินงาน
บูรณาการการท างานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทั้ง
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่ 

 

ประเภท 1 
สป.ทส. 
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จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ 1 ปีปจัจบุัน) 
(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  

ด้ำน : จัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  

**************************************************************************** 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของจังหวัดที่ก ำหนดตำมแผนระยะเร่งด่วน (14 จังหวัด) สำมำรถด ำเนินกำร ตำม Road map กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จ ำนวน 7 ข้อ 

 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้      

ส่วนกลำง 
21 พ.ย. 61 
กรุงเทพฯ 
สป.ทส 
(กยผ.) 

- 1) ให้ กยผ. พิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดของโครงการให้มีความสอดคล้อง
และสะท้อนผลส าเร็จการด าเนินโครงการใน
ทุกระดับระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง สสภ. 
และ ทสจ. 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
1. ตัวช้ีวัดในโครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายเป็นตัวช้ีวัดที่  สป.ทส.ด าเนินการร่วมกับ คพ. ตาม
นโยบายของ ปกท.ทส. และกพร. ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 สป.ทส. ได้มอบหมายให้เป็นตัวช้ีวัดของ สสภ. 1 -16 
เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับ คพ.  (ถ่ายทอดตัวช้ีวัดจาก คพ.) ส าหรับ 
ทสจ. เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะรับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ถ่ายทอด
จากผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องขยะมูลฝอยซึ่งเป็นตัวช้ีวัด
เดียวกับ คพ. และอยู่ระหว่างการก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยแยกเป็นรายพื้นที่จังหวัด 

2. โครงการของ สป.ทส. หรือโครงการ ท่ีได้รับงบประมาณ
จาก คพ. และ สส. จะไปรองรับการด าเนินงานการตัวช้ีวัดดังกว่า
ตามข้อ 1 โดยไม่ได้แยกสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ ละ
โครงการออกเป็นตัวช้ีวัดย่อยในเชิงปริมาณ ซึ่ง คพ. จะพิจารณา
ตัวช้ีวัดของแต่ละโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งงบประมาณแล้ว 
(ส านักงบประมาณให้ คพ. เป็นหน่วยบูรณาการ) ซึ่งจะก าหนดไว้
ใน พ.ร.บ.งบประมาณ 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

3. หากส านักงาน กพร. และ กพร.ทส. ก าหนดตัวช้ีวัดของ 
สสภ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ จะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ส่วนกลำง  
21 พ.ย. 61 

กรุงเทพฯสป.ทส. 
(สสภ. 1-16) 

อปท. ไม่มีงบประมาณและใช้
เวลาในการปรับปรุงสถานท่ีก าจัด
และระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก

วิชาการ (Sanitary Landfill) ส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายในพื้นที่ 

2) พิจารณากฎระเบียบ/ข้อจ ากัด อย่าง
รอบคอบในการเสนอขอใช้พื้นที่ป่าไม้เสื่อม
โทรมหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์เป็น
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยแบบระบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 
เนื่องจากในแต่ละประเภทของพื้นที่จะมี
กฎหมายเฉพาะ ต้องพึงระวังที่จะส่งผล
กระทบ ต่ อก ารด า เนิ น โค รงก าร แ ล ะ
งบประมาณที่จะได้รับจัดสรร 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
สสภ.10 (ขอนแก่น) ได้รับงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุน

และปรับปรุงสถานที่ก าจัดให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 
ดังนี ้

(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ 
โดยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สสภ.10 จากการประเมินการใช้พื้นที่
ที่ ใช้ท าสถานที่ก าจัดขยะ พบว่ามีบ่อก าจัดขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นพ้ืนที่กรรมสิทธ์ิที่สามารถพัฒนาและ
ยกระดับสถานที่ก าจัดขยะจาก Open Dump เป็น Controlled 
Dump จ านวน 61 อปท. ซึ่งจะได้ให้ค าแนะน าการออกแบบบ่อ
ก าจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น ส่วนสถานที่ก าจัด
ขยะของ อปท.ที่มีการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ จ านวน 83 อปท. ให้
ค าแนะน าในการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ มาตรา 8 และ 
9 และถ้าสถานที่ก าจัดขยะมีที่ตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คพ.
ก าหนดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จะได้เสนอ
แนวทางในการปิดบ่อก าจัดขยะที่ไม่เหมาะสมต่อไป  

(2) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green 
City) ได้ด าเนินการส ารวจสถานที่ก าจัดขยะและให้ค าแนะน ากับ
ท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงบ่อขยะและไก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้าง ทั้งสถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลที่ได้รับ
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และ สถานที่ก าจัดขยะที่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณแต่ อปท. มีการบริหารจัดการเอง 

 

  3) เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ  ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
1. สสภ.4 (นครสวรรค์) ขอความร่วมมือจาก ทสจ. และ อปท. 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

จัดท าฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยให้ 
อปท. โดยการสร้างความเข้าใจและการน า
ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ เป็นฐานข้อมูล
เดียวกันที่ มี ความน่าเ ช่ือถือและเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน 

ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้ อปท.ต่อไป 

2. สสภ.8 (ราชบุรี) ช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจพร้อมทั้ง ให้
ข้อแนะน าแนวทางการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยแต่ละประเภทเพื่อ
ใช้ในการรายงานข้อมูลหรือการจัดท าฐานข้อมูลการขยะมูลฝอย 
ให้กับ อปท. ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
และประสาน ทสจ. ในการรวบรวมข้อมูลการจัดท าฐานข้อมูลการ
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3. สสภ.9 (อุดรธานี) สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของ ทสจ. 
ในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลและน าข้อมูลการ
จัดการขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และติดตามและตรวจสอบ
ระบบฐานข้อมูล 
4. สสภ.10 (ขอนแก่น) ส ารวจข้อมูลสถานท่ีก าจัดขยะของ อปท. 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด จ านวน 785 แห่ง เพื่อจัดท าข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ.2562 
ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ โดย คพ. ได้หารือร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานข้อมูล มฝ2. 
ตามแนวทางแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัด
สะอาดประจ าปี 2562) ให้ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
สอดคล้องกันท้ังสองหน่วยงาน 

  4) ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการบรหิารจดัการขยะ
มูลฝอย ตามนโยบาย รมว.ทส. โดยควรมีการ
คัดเลือกพื้นที่ท่ีมีการบริหารจัดการ ให้เป็นไป
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ หรือตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อให้
สามารถเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินการได้ในระยะต่อไป 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
1. สสภ.4 (นครสวรรค์) เสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่

ต้นแบบการบริหารจัดกาขยะมูลฝอย ตามนโยบาย รมว.ทส. ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามประกาศ คพ. หรือตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 สสภ.8 (ราชบุรี) พิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการ
มีส่วร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของจังหวัดใน
พื้นที่ จะด าเนินการยึดตามหลักเกณฑ์ ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมก าหนด 

3. สสภ.10 (ขอนแก่น) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และ
โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean and Green City) สสภ.10 
ได้ท าการส ารวจและลงพื้นที่สถานท่ีก าจัดขยะในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 264 แห่ง เพื่อให้ค าแนะน าในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
เป็นไปตามการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(Cluster) ดังนี ้

(1) สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลที่ได้รับงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด เพื่อให้สถานที่ก าจัดขยะมีการบริหารจัดการขยะที่
มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามประกาศ คพ. 

(2) สถานที่ก าจัดขยะที่ยังไม่ได้รับงบประมาณแต่ อปท. 
มีการบริหารจัดการเอง ให้มีการเตรียมความพร้อมในการขอใช้
พื้นที่ ให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการศึกษาความ
เหมาะสมเพื่อการเสนอขอรับงบประมาณต่อไป 

โดยข้อมูลากการส ารวจดั งกล่าวจะได้ เสนอข้อมูลให้
คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด และคณะกรรมการ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด พิจารณาความเหมาะสมในการให้งบประมาณต่อไป 

 
 

เขตตรวจ
ราชการ 

(ส่วนกลาง) 

กรุงเทพ 

21 ก.ย. 61 

2 ) การก าหนดตั วชี้ วัดการ
จัดการขยะมูลฝอยของ ทส. ไม่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ภ ารกิ จ แ ล ะ
บทบาทที่ เปลี่ยนไปในฐานะ 
Regulator และการก าหนด
ตัวชี้วัดกระทรวงฯ เป็นตนละ
ตัวกับตัวชี้วัดส่วนราชการตาม

5) ก าหนดหน่วยของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้ วัดแต่ละหน่วยงานเป็นหน่วย
เดียวกัน  เช่น ตัน  หรือล้ านตัน/ปี
เพ่ือให้การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบความ
ชัดเจน และสะท้อนค่าเป้าหมายใน

 ด าเนินการได้ 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการในสังกัด 
ทส.รับผิดตัวชี้วัดของส่วนราชการเป็นตัวเดียวกันกับ
ตัวชี้วัดกระทรวง ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆเป็นตัวชี้วัดตามภารกิจ
หน่วยงาน ทั้งนี้ การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงานหรือ
บุคคลในส่วนราชการ ขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วยงาน

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ทส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

เอกสารงบประมาณในแต่ละปี 
ท าให้หน่วยงานเกิดความสับสน
ต้องรับผิดชอบที่ จะผลักดัน 
และรายงานตัวชี้วัดที่ต่างกันให้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
รวมทั้งหน่วยของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานเป็น
คนละหน่วยซึ่งมาจากฐานการ
คิดที่แตกต่างกัน เช่น ตัน แห่ง 
คน เรื่อง ร้อยละ เป็นต้น ท าให้
การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
ให้ หน่ วยงานรับ ผิ ดชอบ ไม่
ชั ด เจน  และ ไม่ ส ะท้ อน ค่ า
เป้าหมาย ระดับประเทศ  

ระดับประเทศ นั้นๆ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วย 

3. ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 1 ข้อ (รวมอยู่ในข้อเสนอแนะที่สามารถด าเนินการได้ ในข้อ 1 และข้อ 3) 

ส่วนกลำง  
21 พ.ย. 61 

กรุงเทพฯสป.ทส. 
(สสภ. 1-16) 

อปท. ไม่มีงบประมาณและใช้
เวลาในการปรับปรุงสถานท่ีก าจัด
และระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก

วิชาการ (Sanitary Landfill) ส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายในพื้นที่ 

6) พิจารณากฎระเบียบ/ข้อจ ากัด อย่าง
รอบคอบในการเสนอขอใช้พื้นที่ป่าไม้เสื่อม
โทรมหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์เป็น
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยแบบระบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 
เนื่องจากในแต่ละประเภทของพื้นที่จะมี
กฎหมายเฉพาะ ต้องพึงระวังที่จะส่งผล
กระทบ ต่ อก ารด า เนิ น โค รงก าร แ ล ะ
งบประมาณที่จะได้รับจัดสรร 

 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ (เหตุผล) 
1. สสภ.4 (นครสวรรค์) ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 

      2. สสภ.9 (อุดรธานี) ไมม่ีอ านาจหน้าท่ี 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

เขตตรวจ
ราชการ 

(ส่วนกลาง) 

กรุงเทพ 

21 ก.ย. 61 

2) การก าหนดตัวชี้วัดการ
จัดการขยะมูลฝอยของ ทส. ไม่
สอดคล้องกับภารกิจและ
บทบาทท่ีเปลี่ยนไปในฐานะ 
Regulator และการก าหนด
ตัวชี้วัดกระทรวงฯ เป็นตนละ
ตัวกับตัวชี้วัดส่วนราชการตาม
เอกสารงบประมาณในแต่ละปี 
ท าให้หน่วยงานเกิดความสับสน
ต้องรับผิดชอบที่จะผลักดัน 
และรายงานตัวชี้วัดที่ต่างกันให้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
รวมทั้งหน่วยของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานเป็น
คนละหน่วยซึ่งมาจากฐานการ
คิดท่ีแตกต่างกัน เช่น ตัน แห่ง 
คน เรื่อง ร้อยละ เป็นต้น ท าให้
การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่
ชัดเจน และไม่สะท้อนค่า
เป้าหมาย ระดับประเทศ  

7) ให้ กพร.ทส. เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการหารือร่วมกับ คพ. สส. และ 
สป.ทส.  เพ่ือทบทวนก าหนดตัวชี้วัด
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
กระทรวงฯ ดังนี้ 

  7.1) พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด
กระทรวงให้สอดคล้องกับภารกิจและ
บทบาทของ ทส. ที่เปลี่ยนไปในฐานะ 
Regulator 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากคณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และได้ด าเนินการแจ้ง 
ทุกส่วนราชการ เพ่ือทราบและด าเนินการ ตามหนังสือที่ นร 
1204/72 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อย
แล้ว  
ทั้งนี้ ส าหรับข้อเสนอแนะของ ผต.ทส. กพร.ทส. จะ
ด าเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและเพ่ือ
ทบทวนก าหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือ
ก าหนดตัวชี้วัดกระทรวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทของ ทส. ที่เปลี่ยนไปใน
ฐานะ Regulator ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ต่อไป 

 

   7.2) พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด
กระทรวงเป็นตัวเดียวกับตัวชี้วัดส่วน
ราชการตามเอกสารงบประมาณ 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด (เหตุผล) 

    ในการก าหนดตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

ประจ าปี เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบ
และผลักดัน และรายงานตัวชี้วัดตัว
เดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 

บางตัวชี้วัดก าหนดเป้าหมายผลผลผลิตตรงกับเอกสาร
งบประมาณ แต่ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร.ได้พิจารณาใน
องค์ประกอบอ่ืนๆด้วย เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนบูรณาการ แผน
ปฏิรูป โดยการก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าว ได้ก าหนดตัวชี้วัด
ของ ทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 
ตัวชี้วัด โดยสว่นราชการรับผดิตัวชี้วัดเป็นตัวเดียวกันกับ
ตัวชี้วัดกระทรวง  
ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆ ของส่วนราชการ เป็นตัวชี้วัดตาม
ภารกิจของหน่วยงาน  



 
 

จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย (ตกค้ำงจำกกำรติดตำมครั้งที่ 1) 
(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จำกกำรติดตำมครั้งท่ี 1 (เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 มี.ค. 62 

กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  
ด้ำน : จัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  
**************************************************************************** 

ตัวช้ีวัด  สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน 1 ข้อ 

เขตตรวจ
ราชการ 

(ส่วนกลาง) 

กรุงเทพ 

21 ก.ย. 61 

2) การก าหนดตัวชี้วัดการจัดการขยะมูล
ฝอยของ ทส. ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
แ ล ะบ ท บ าท ที่ เป ลี่ ย น ไป ใน ฐ าน ะ 
Regulator และการก าห นดตั วชี้ วั ด
กระทรวงฯ เป็นตนละตัวกับตัวชี้วัดส่วน
ราชการตามเอกสารงบประมาณในแต่ละ
ปี ท าให้หน่วยงานเกิดความสับสนต้อง
รับผิดชอบที่จะผลักดัน และรายงาน
ตัวชี้วัดที่ต่างกันให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด รวมทั้งหน่วยของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานเป็นคนละ
หน่วยซึ่งมาจากฐานการคิดที่แตกต่างกัน 
เช่น ตัน แห่ง คน เรื่อง ร้อยละ เป็นต้น 
ท าให้การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดให้

3) ก าหนดหน่วยของค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงานเป็นหน่วย
เดียวกัน เช่น ตัน หรือล้านตัน/ปี
เพ่ือให้การถ่ายทอดเป้ าหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ให้ แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
รับผิ ดชอบความชัด เจน  และ
ส ะ ท้ อ น ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ใ น
ระดับประเทศ 

 ด าเนินการได้ 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการในสังกัด 
ทส.รับผิดตัวชี้วัดของส่วนราชการเป็นตัวเดียวกันกับ
ตัวชี้วัดกระทรวง ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆเป็นตัวชี้วัดตามภารกิจ
หน่วยงาน ทั้งนี้ การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงานหรือ
บุคคลในส่วนราชการ ขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วยงาน
นั้นๆ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วย 

รายละเอียดตัวชี้วัด ทส. 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

หน่วยงานรับผิดชอบไม่ชัดเจน และไม่
สะท้อนค่าเป้าหมาย ระดับประเทศ  

 
3. ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 2 ข้อ 

เขตตรวจราชการ 

(ส่วนกลาง) 

กรุงเทพ 

21 ก.ย. 61 

2) การก าหนดตัวชี้วัดการจัดการ
ขยะมูลฝอยของ ทส. ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจและบทบาทที่เปลี่ยนไป
ในฐานะ Regulator และการ
ก าหนดตัวชี้วัดกระทรวงฯ เป็นตน
ละตัวกับตัวชี้วัดส่วนราชการตาม
เอกสารงบประมาณในแต่ละปี ท า
ให้หน่วยงานเกิดความสับสนต้อง
รับผิดชอบที่จะผลักดัน และ
รายงานตัวชี้วัดที่ต่างกันให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้ง
หน่วยของค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ
แต่ละหน่วยงานเป็นคนละหน่วยซึ่ง
มาจากฐานการคิดท่ีแตกต่างกัน 
เช่น ตัน แห่ง คน เรื่อง ร้อยละ 
เป็นต้น ท าให้การถ่ายทอด
เป้าหมายตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
รับผิดชอบไม่ชัดเจน และไม่
สะท้อนค่าเป้าหมาย 

ให้ กพร.ทส. เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการหารือร่วมกับ คพ. สส. และ 
สป.ทส.  เพ่ือทบทวนก าหนด
ตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ของกระทรวงฯ ดังนี้ 

1) พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด
กระทรวงให้สอดคล้องกับภารกิจ
และบทบาทของ ทส. ที่เปลี่ยนไป
ในฐานะ Regulator 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากคณะท างานพิจารณา
ตัวชี้วัดของส่วนราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้
ก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และได้ด าเนินการแจ้ง 
ทุกส่วนราชการ เพ่ือทราบและด าเนินการ ตาม
หนังสือที่ นร 1204/72 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ส าหรับข้อเสนอแนะของ ผต.ทส. กพร.ทส. 
จะด าเนินการเชิญผู้ที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุม
หารือและเพ่ือทบทวนก าหนดตัวชี้วัดด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและบทบาทของ ทส. ที่เปลี่ยนไปใน
ฐานะ Regulator ในช่วงปลายปีงบประมาณ 

หนังสือที่ นร 1204/72 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
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ระดับประเทศ  พ.ศ.2562 ต่อไป 

  2) พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด
กระทรวงเป็นตัวเดียวกับตัวชี้วัด
ส่วนราชการตามเอกสาร
งบประมาณ ประจ าปี เพ่ือให้
หน่วยงานรับผิดชอบและผลักดัน 
และรายงานตัวชี้วัดตัวเดียวกันตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด (เหตุผล) 

    ในการก าหนดตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีบางตัวชี้วัดก าหนดเป้าหมายผลผลผลิต
ตรงกับเอกสารงบประมาณ แต่ทั้งนี้ ส านักงาน 
ก.พ.ร.ได้พิจารณาในองค์ประกอบอ่ืนๆด้วย เช่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 และแผนบูรณาการ แผนปฏิรูป โดยการ
ก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าว ได้ก าหนดตัวชี้วัดของ 
ทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
7 ตัวชี้วัด โดยส่วนราชการรับผิดตัวชี้วัดเป็นตัว
เดียวกันกับตัวชี้วัดกระทรวง  
ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆ ของส่วนราชการ เป็นตัวชี้วัด
ตามภารกิจของหน่วยงาน  

รายละเอียดตัวชี้วัด ทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
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จ ำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จ ำนวน 3 สถำนะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ 2) 

(๑) ข้อเสนอแนะท่ีด ำเนินกำรได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และ (๓) ข้อเสนอแนะท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

จำกกำรติดตำมครั้งท่ี 1 (เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562) โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 มี.ค. 62 
กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  

ด้ำน : จัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค รวมจ ำนวน 3 ข้อ 

**************************************************************************** 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของจังหวัดที่ก ำหนดตำมแผนระยะเร่งด่วน (14 จังหวัด) สำมำรถด ำเนินกำร ตำม Road map กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จ ำนวน 3 ข้อ 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน 3 ข้อ 

เขต 13-14  
12-14ธ.ค.61  

บุรีรัมย ์

สสภ.11 
(นครราชสีมา) 
และ สสภ.12 
(อุบลราชธานี) 

 

1) ไม่มีผู้รับซื้อก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 
และขาดแคลนสถานที่เก็บ 
2) ค านิยามในการเก็บข้อมูลระหว่าง คพ. 
และ สถ. ไม่เหมือนกันท าให้การรายงาน
ข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ และข้อมลู
ตัวชี้ วัด มาตรา 44 เกิดความคลาด
เคลื่อน รวมทั้ง สสภ. ทสจ. และ สถจ. 
เกิดความสับสนในการจัดท าข้อมูลขยะ
มูลฝอยของประเทศ ปี 2562 เนื่องจาก
ไม่สามารถด าเนินงานได้ตรงตามที่ชี้แจง
ไว้ 
3) การประเมินผลตามตัวชี้วัดของ สส. 
ไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของ
จังหวัด 

1) ให้  สสภ.11 (นครราชสีมา) และ 
สสภ.12 (อุบลราชธานี) หารือร่วมกับ 
ทสจ.ในพื้ นที่ รับผิดชอบเพื่ อหาแนว
ท างก ารจั ด การขยะที่ ท า เป็ น ก้ อน
เชื้ อ เพ ลิ งข ย ะ  (RDF) แ ล ะ ราย งาน
หน่วยงานส่วนกลาง 

ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ได้หารือ
เบื้องต้นกับ ทสจ.ในพื้นทีท่ี่มี อปท. ด าเนนิการจัดการขยะที่
ท าเป็นก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF)  คือ ทสจ.นครราชสีมา มี 
อปท.ในพื้นที่ด าเนินการ จ านวน ๕ แห่ง ซึง่ในช่วงที่ผ่านมามี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ด าเนินการและจัดการส่ง
ขาย RDF ให้โรงปูนใน จ.สระบุรี  โดยในขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรับมอบระบบก าจัดขยะจากมหาวิทยาลัยให้กับ อปท.
เจ้าของพื้นที่ โดยทางจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประชุม
เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

4) การเก็บข้อมูลจ านวนถุงพลาสติก
และโฟมที่ลดได้ตามตัวชี้วัดของ สส. มี
หน่วยนับที่ละเอียดท าให้การส ารวจและ
เก็บข้อมูลท าได้ยาก 

เขต 1–4 
24–25 ม.ค.62 

สระบุร ี
 

สสภ. 
เขตตรวจ  
1 – 4 

5)มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ ก.พ.ร. ประชุมชี้แจง
ตัวชี้วัดล่าช้า (21 พ.ย. 2561) ท าให้การ
จัดเตรียมการด าเนินงานตามมาตรการฯ 
ล่าช้าและซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  

2) ขอให้ สสภ. คพ. สส. และ ทสจ.ใน
พื้นที่ เขตตรวจราชการที่  1 - 4 เป็น
หน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัติตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐในกิจกรรมต่างๆ ที่
หน่วยงานด าเนินการ พร้อมทั้งหาวิธีการ
ถ่ายทอดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7  
1. การด าเนินงานมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 
2. การสนับสนุนองค์ความรู้ 
2.1 ประสานติดตามประเมินผลการด าเนนิงานการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพืน้ที่ 5 จังหวัด 
2.2 สนบัสนุนการด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยขยะจัดการ
ถูกต้องและขยะน าไปใช้ประโยชน์ ในพืน้ที่ 5 จังหวัด 

1) สนับสนนุสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดา้นการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้แก่หน่วยงานในพืน้ที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัด  

2) สนับสนนุองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย โดยการเป็นวิทยากร และเข้าร่วมการ
ประชุมของจังหวัด อปท. หน่วยงานในพื้นที่ 5 จังหวัด  

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานมาตรการลดคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ รอบ 6 
เดือน2. ผลการด าเนินงาน
สนับสนนุการด าเนนิงาน
ด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ 5 
จังหวัด 

   สสภ.8 ด าเนินการตามมาตการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในส านักงาน ตามกิจกรรมที่ก าหนด พร้อมทั้งยัง
ด าเนินการสนบัสนนุหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับจงัหวัด อปท. 
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย ผา่นทางการผลิตสื่อส าหรับการ
ประชาสัมพนัธ์ในพืน้ที่ การประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง 
Facebook การสนับสนนุวิทยากรให้ความรู้ การประชุม

- ภาพภิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

- สื่อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
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ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

เขต 5-7 
20-21 ก.พ.62 

สงขลำ 

6) การด าเนินงานบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในจังหวัดยังไม่ครอบคลมุทุก
อ าเภอในจังหวัดจ าเป็นต้องใช้กลไก
ของ อปท. เจ้าของพื้นที่เป็นผู้
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน จึงจะเกิด
ผลส าเร็จอย่างต่อเนื่องและเปน็
รูปธรรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

3) ให้หน่วยงานสงักัด ทส. ในพืน้ที่เขต
ตรวจราชการที่ 5 – 7 เป็นหนว่ยงาน
ต้นแบบด าเนนิงานตามมาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  16 (สงขลา) ได้ด าเนินการ
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยสามารถด าเนินการได้ทั้ง 10 
กิจกรรมตามแผนตัวชี้วัด คือ (1) มีการสื่อสารจากผู้บริหาร
องค์การถึงบุคลากร (2) แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย (3) ส ารวจ ประเมิน และจัดเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย (4) จัดท าแผนปฏิบัติการลด คัด
แยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน (5) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เพื่ อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน (6) 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบ 
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย (7) 
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (8) 
งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน (9) จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้ าพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ (10) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
(2) จากการด าเนินการดังกล่าวสามารถลดปริมาณขยะมูล
ฝอยได้ร้อยละ 84 จ านวนถุงพลาสติกหูห้ิวที่ลดลง ร้อยละ 
95 จ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง ร้อยละ 
95 จ านวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง ร้อยละ 100 
(3) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) “หน่วยงาน
ปลอดโฟม ลดพลาสติก” กับจังหวัดสงขลา ซึ่งด าเนินการ
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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(4) ขับเคลื่อนการเป็น “ส านักงานสีเขียว Green Office” 
ต่อเนื่องจากปี 2561 ซึ่งส านักงานฯ ได้รับการประเมินใน
ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) แล้ว รวมทั้งเป็นหน่วยงานต้นแบบใน
การศึกษาดูงาน และเป็นผู้ประเมินให้กับหน่วยงานที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ 
(5) ร่วมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานโครงการ “ท าความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
กิจกรรมต่างๆของจังหวัด เช่น งานฤดูร้อยและงานกาชาด
จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562  
(6) สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ไว
นิลชุดนิทรรศการ องค์ความรู้ ส าหรับจัดนิทรรศการ ให้กับ
หน่วยงาน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 

   สสภ.15 ด าเนินการตามประเด็นการประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานภาครัฐ ดังนี้1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้
บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยการแจ้งนโยบายการลด คัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐัในที่ประชุมประจ าเดือน
ของส านักงานฯ แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติ จัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ลด ละ เลิกการใช้
ถุงพลาสติกหูห้ิว แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และโฟม
บรรจุอาหาร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนในส านักงาน 
2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย ภายในส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 โดยมีผู้อ านวยการ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินความ 
ส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการลดและ 
คัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าเดือนมกราคม-
เมษายน 2562 และรอบ 6 
เดือน รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบ
เอกสารแนบ 
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ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 เป็นประธานคณะท างานและ
ผู้แทนจากทุกส่วนงานเป็นคณะท างาน 
3. มีการส ารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูห้ิว และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวของหน่วยงานประจ าเดือน ตามแบบบันทึกข้อมูลขยะมูล
ฝอย ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
4. มีการ จัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน โดยชี้แจงแนวทางปฏิบัติและแจ้งผลการด าเนินงาน
ผ่านการประชุมประจ าเดือนของส านักงานฯ ทุกเดือน 
6. มีการจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
8. จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
งดน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในส านักงาน และจัดกล่องใส่
อาหารไว้บริการ ให้เจ้าหน้าที่หยิบยืมใช้ส าหรับใส่อาหารแทน
กล่องโฟม กล่องพลาสติก หรือห่อกระดาษ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
โฟมบรรจุอาหาร และลดปริมาณขยะมูลฝอย 
9. การจัดประชุมหรืออบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานฯ จะจัดแบบการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Meeting) จัดอาหารโดยใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการก่อขยะมูลฝอย และใช้บรรจุภัณฑ์
จากธรรมชาติแทนบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น และ
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มอบถุงผ้าให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวและเป็นต้นแบบของการใช้
ภาคประชาชน   
10. ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก ผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊คส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 15 และจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อหลักภายในจังหวัด 
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น 
 

 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  

**************************************************************************** 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของจังหวัดที่ก ำหนดตำมแผนระยะเร่งด่วน (14 จังหวัด) สำมำรถด ำเนินกำร ตำม Road map กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จ ำนวน 4 ข้อ 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 
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1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน 2 ข้อ 

เขต 13-14  
12-14 ธ.ค.61  

บุรีรัมย ์

 

1) ไม่มี ผู้ รับซื้ อก้อน เชื้ อ เพลิ งขยะ 
(RDF) และขาดแคลนสถานที่เก็บ 
2) ค านิยามในการเก็บข้อมูลระหว่าง 
คพ. และ สถ. ไม่เหมือนกันท าให้การ
รายงานข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ 
และข้อมูลตัวชี้ วัด มาตรา 44 เกิด
ความคลาดเคลื่อน รวมทั้ง สสภ. ทสจ. 
และ สถจ. เกิดความสับสนในการ
จัดท าข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 

1) ให้ ทสจ. และสสภ. จัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติการของกิจกรรมที่หน่วยงาน
ด าเนินโครงการลดถุงพลาสติกให้คณะ
ผู้ ต รวจ ราชก ารกระท รว งฯ  โด ย มี
ราย ล ะ เอี ย ด  กิ จ ก รรม  เป้ าห ม าย 
ระยะเวลา และพื้ นที่ ด าเนินการโดย
ละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตรวจติดตามรายพื้นที่ 

   ด าเนินการได้ (รายละเอียด)  
จังหวัดยโสธร (ทสจ. ยโสธร) ได้แต่งตั้ ง จังหวัดยโสธร 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการท าความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแดล้อม จังหวัดยโสธร ตามค าสั่ง จังหวัด
ยโสธรที่  ๙๘๖๑ /๒๕๖๑ ลงวันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ และค าสั่ง จังหวัดยโสธรที่ ๑๐๘๘๕ ลงวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ซึ่งประกอบไปด้วย  
 ๑)  คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน
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2562 เนื่องจากไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตรงตามที่ชี้แจงไว้ 
3) การประเมินผลตามตัวชี้วัดของ สส. 
ไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของ
จังหวัด 
4) การเก็บข้อมูลจ านวนถุงพลาสติก
และโฟมที่ลดได้ตามตัวชี้วัดของ สส. มี
หน่วยนับที่ละเอียดท าให้การส ารวจ
และเก็บข้อมูลท าได้ยาก 

โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแดล้อม จังหวัด
ยโสธร 

 ๒) คณะท างานขับเคลื่อนมาตรการลดคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

 ๓) คณะท างานกิจกรรมรณรงค์ท าความดีด้วย
หัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม  
 

พร้อมทั้ง จัดท าแผนปฏิบัติการ ท าความดีด้วยหัวใจ ลด
ภัยสิ่งแดล้อม จังหวัดยโสธร   
ซึ่งประกอบด้วย มาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรมรณรงค์ท าความดีด้วย
หัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และได้แจ้ง
แผนปฏิบัติการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแดล้อม 
จังหวัดยโสธร  ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว  
และจังหวัดยโสธร ได้รณรงค์ลดถุงพลาสติก จ านวน ๒ ครั้ง 
และมอบหมายให้ อปท. ด าเนินการในพื้นที่  

เขต 1–4 
24–25 ม.ค.62 

สระบุร ี

5) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ ก.พ.ร. ประชุมชี้แจง
ตัวชี้วัดล่าช้า (21 พ.ย. 2561) ท าให้การ
จัดเตรียมการด าเนินงานตามมาตรการฯ 
ล่าช้าและซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  

2) ขอให้ ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจราชการ
ที่  1  – 4  คพ . สส . และ  สสภ . เป็ น
หน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัติตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐในกิจกรรมต่างๆ ที่
หน่วยงานด าเนินการ พร้อมทั้งหาวิธีการ
ถ่ายทอดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี สามารถด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในมาตรการได้ครบทกุ ข้ันตอนโดยผลการประเมิน
ตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน จังหวัดสุพรรณบุรีได้ 10 คะแนน และ 
สนง.ทสจ.สุพรรณบุรี ได้ 10 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) โดยส านักงานฯ ได้เปน็ต้นแบบในการปฏิบัติตาม
มาตรการลดคัดแยกขยะของจังหวัดด้วย 1) จัดนิทรรศการ
ให้ความรู้เรื่องการ ลด คัดแยกขยะ ประกอบด้วย ระยะเวลา
การย่อยสลายของขยะ, ตัวอย่างประเภทขยะต่างๆ ฯลฯ 
บริเวณหน้าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จังหวัด สุพรรณบุรี ชัน้ 3 ศาลากลางจังหวัดสพุรรณบุรี 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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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
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เดินรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานมาตรการลดและ     
คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐภายในศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี 
3) ชี้แจงในการประชุมหัวหนา้สว่นราชการ ผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และขยายผลการด 
าเนินการ 4) ให้เครือข่าย ทสม. มีส่วนร่วมในการรับรูป้ฏิบัติ
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 5) อบรมให้ความรู้เรื่อง การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย ให้แก่ เยาวชน ครู ประชาชน และ
แกนน าชุมชน ฯลฯ 6) อยู่ระหว่างการเตรียมการอบรมให้
ความรู้พระสงฆ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
และการคัดแยกขยะแก่พระสงฆ ์นักเทศน์ 7) ประสานแจ้ง
ขอความร่วมมือส่วนราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 
“ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สุพรรณบุรี - ภาพ

ประกอบการ อบรมให้
ความรู้เรื่อง การลดและคัด
แยกขยะ มูลฝอย - หนังสือ

ขอความ ร่วมมือส่วน
ราชการ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 
“ท าความดี ด้วยหัวใจ ลด

รับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก” 

   สนง.ทสจ.ชัยนาท ด าเนินการดงันี้       
1) ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรและประชาชน ที่มาใชบ้ริการ
ได้รับทราบและมสี่วนร่วมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย       
2) ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน ส านักงานฯ 
โดยจัดให้มีภาชนะรองรับขยะประเภท ต่างๆ ให้เพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อง่ายต่อการ น าไปก าจัดและน าไปใช้
ประโยชน์ตามความ เหมาะสม       
3) งดการน าภาชนะโฟมบรรจอุาหารเข้ามา ภายในส า
นักงานฯ โดยส่งเสริมสนบัสนุนการใช้ กล่องข้าว ปิน่โต
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม       
4) ลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ทิง้ โดย
ส่งเสริมสนบัสนุนการใช้แก้วน้ าส่วนตัว       
5) ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูห้ิว โดยส่งเสริม สนับสนุนการ
ใช้ตะกร้า ถุงผา้       
6) จัดท าวัสดุประชาสัมพันธ์  ได้แก่  ชุด นิทรรศการ 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /
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โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตวิทยุ เพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 

เขต 5-7 
20-21 ก.พ.62 

สงขลำ 

6) การด าเนินงานบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในจังหวัดยังไม่ครอบคลุมทุก
อ าเภอในจังหวัดจ าเป็นต้องใช้กลไก
ข อ ง  อ ป ท . เจ้ า ข อ ง พื้ น ที่ เป็ น 
ผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน จึงจะเกิด
ผลส า เร็ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ เป็ น
รูปธรรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

3) ให้ ทสจ. ในเขตตรวจราชการที่ 5 – 
7 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา
จั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ งน ายอ า เภอ เป็ น
ประธานคณะท างานบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยระดับอ าเภอ โดยมี  อปท. ที่
เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ ทสจ. เป็นฝ่าย
เลขาฯ และให้รายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมประจ าเดือนของจังหวัด 
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ อปท. เป็น
เจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 ด าเนินการได้  
สนง.ทสจ.พัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุง โดยส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยงข้อง ภายใต้กลไกคณะกรรมการจัดการสิ่ งปฏิกูล
และมูลฝอย จังหวัดพัทลุง ในการขับเคลื่อนการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดพัทลุง ตามแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพัทลุง และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 
จังหวัดพัทลุงภายใต้แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" 
ตามแนวทาง "ประชารัฐ" และวาระจังหวัด โครงการบ้านสวย 
เมืองงาม สถานท่ีราชการสะอาด จังหวัดพัทลุง โดยมีแนวทาง
ในการจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะศูนย์ก าจัดรวม โดยการ
แปรรูปเป็นพลังงาน จ านวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์การจัดการ
ขยะมูลฝอย กลุ่มพื้นท่ีตอนบน ณ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองพัทลุง รองรับขยะมูลฝอยจาก ๕ อ าเภอ และ
ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มพื้นท่ีตอนล่าง (โซนใต้) 
เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจาก ๖ อ าเภอ และเพื่อให้มีการ
ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดพัทลุงให้
เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ จังหวัด
พัทลุง ได้มีค าสั่งจังหวัดพัทลุง ท่ี ๒๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับอ าเภอ ลง
วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการ

ค าสั่งจังหวัดพัทลุง ท่ี 
๒๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ระดับ
อ าเภอ ลงวันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
ภายใต้การก ากับ ดูแลของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานคณะกรรมการฯ 
 

  4) ให้หน่วยงานสังกัด ทส. ในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 5 – 7 เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบด าเนินงานตามมาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สนง.ทสจ.สงขลำ  ด ำเนินกำร  ดังนี้   
  1. จัดประชุมติดตามการด าเนนิงานตามมาตรการ  “ลด  
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ของหน่วยงาน
สังกัด ก.ทส. ในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา และติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ 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.ในพืน้ที่จังหวัดสงขลา  ตาม
หนังสือ สนง.ทสจ.สงขลา ที่ สข 0014.5/ว 121 ลงวันที่ 2 
พ.ค. 62  เพื่อขอความร่วมมือรายงานผลการด าเนนิงานตาม
มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ สรปุว่า 
ขณะนี้ก าลงัด าเนนิการขับเคลื่อนตามมาตรการดังกล่าว
พร้อมทั้งบันทึกฐานข้อมูลตามแนวทางแบบฟอร์มของกรม
ควบคุมมลพิษ 

1. รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมติดตามการด าเนนิ 
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
ความกา้วหนา้             
การ ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ      พ.ศ. 
2562 รอบ 6 เดือน ของ 
ทสจ. สงขลา  สบ.ทช.6  
สสภ.16  และ สทภ.8                  

 
 



-22- 
 

กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 :กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ (ครั้งที่ 2) 
ด้ำน : กำรจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ    

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) รวมจ ำนวน 4 ข้อ 
**************************************************************************** 

ตัวช้ีวัด : จัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน (คทช.) จ ำนวน 3 ข้อ 

หน่วยงำนส่วนภูมิภำค (ทสจ.) 
 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ) ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (ข้อ) เอกสำรหลักฐำน 

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน  1 ข้อ 

เขต 5 – 7 
วันที่ 20 – 21 

ม.ค. 62 
ณ จ.สงขลำ 
(ภำคใต้และ

ภำคใต้ชำยแดน) 

3. ทสจ. บางจังหวัดยังไม่ได้รายงานผล
การพิจารณาขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย ป่า
สงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าชายเลน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 
ท าให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ไม่
สามารถพิจารณาการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนได้ 

3. ขอให้ ทสจ. จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ ทสจ.
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานีระนอง
พังงา และ สตูล รายงานการพิจารณาขอบเขต
พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติและป่าชาย
เลน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2561 และปัญหาอุปสรรคที่ ไม่สามารถ
ด า เนิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ ห้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบโดยเร็ว 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
     ส านั ก งาน ท รัพ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการ
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินท า
กินชุมชน (คทช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้ว 
จ านวน 4 ครั้ง โดยในการประชุม คทช. ครั้งที่ 
4/2561 ได้พิจารณาขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย ป่า
สงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่ าชายเลนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 เรียบร้อยแล้ว 
ตามเอกสารหลักฐานรายงานการประชุมฯ 

- รายงานการประชุม คทช. 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คร้ังที่ 1 
– 4 /2561 

- รายงานการประชุม คทช. 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คร้ังที่ 1 
/2562 
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กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ ประจ ำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3 ) 
กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวง 

ด้ำน : กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม   
   ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) ปริมำณขยะที่มีกำรน ำกลับไปใช้ประโยชน์ได้  จ ำนวน 9,120 ตัน (2) จังหวัดพื้นที่ต้นแบบกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำงตำมหลักกำร 3Rs จ ำนวน 76 
แห่ง (3) จ ำนวนถุงพลำสติกและโฟมที่ลดได้ จ ำนวน 1.5 ล้ำนชิ้น (4) จ ำนวนประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนจัดกำรที่ต้นทำงตำมหลัก 3Rs จ ำนวน 2.5 ล้ำนคน (5) ร้อย
ละกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำงตำมหลัก 3Rs อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 65 (6) กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง ตำมหลัก 3Rs ร้อยละ 80 และ  
(7) ร้อยละของประชำชนที่น ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง ตำมหลัก 3Rs ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 

หน่วยงำน : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  
************************************************************** 

เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหำอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร 
ปี 2563 

เขต 1–4 
24–25 ม.ค.62 

สระบุรี 

 

มาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ก.พ.ร. ประชุม
ชี้แจงตัวชีว้ัดลา่ชา้ (21 พ.ย. 2561) 
ท าให้การจัดเตรียมการด าเนินงาน
ตามมาตรการฯ ลา่ชา้และซ้ าซ้อนใน
การด าเนินงาน 

ขอให้ ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 
1 – 4 คพ. สส. และ สสภ. เปน็
หน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัตติาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 

 
/ อยู่ระหว่างด าเนนิการ (รายละเอียด) 
ทสจ.นครปฐม ได้ด าเนนิตามมาตรการฯ และได้ผล
คะแนน ๑๐ คะแนนเต็ม ในรอบ ๖ เดือนแรก 
 

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

เขต 8 
1–3 พ.ค. 62 
จันทบุร ีระยอง 

และชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ขอให้ สสภ.13 (ชลบุรี) เร่งรัดการ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนด 

 

 

 

 

 
/ ไม่สามารถด าเนนิการได้ (เหตุผล) 
    ยังไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แต่งตั้งคณะท างานการจดัการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม ระดับอ าเภอ 
และรายงานผลการด าเนินงานให้ 
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เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหำอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร 
ปี 2563 

         เขต 12 

15 มิ.ย 2562 
ขอนแก่น 

ให้  สสภ .10  (ขอนแก่น ) ป ระสาน 
สนง.ทสจ. ในความรับผิดชอบพิจารณา
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแต่งตั้ง
คณะท างานการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ระดับอ าเภอและรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบทุกเดือน 

/ อยู่ระหว่างด าเนนิการ (รายละเอียด) 
สสภ. 10 ก าลงัด าเนินการประสานและหารือทสจ.ทัง้ 
5 จังหวัด เพื่อเสนอแนะจังหวดัให้จัดตั้งคณะท างาน 
……………………………………………………………...... 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกเดือน 

 

  
 


