
 
 

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  

กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 2: กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สสภ. จ ำนวน 5 ข้อ 
**************************************************************************** 

 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

2. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 1 ข้อ 

วันที่ 1 มี.ค.62 
ณ จังหวัด
นนทบุรี 

2) ในช่วงฤดูฝนหากมีฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่องจะท้าให้บ่อเก็บกักน ้าชะมลูฝอย
ล้นออกมา และรั่วซึมไปยังพื นท่ี
การเกษตรและพื นท่ีใกลเ้คียง 

2) ขอให้ คพ. ทสจ.นนทบุรี และ สสภ.
6 (นนทบุรี) ติดตามเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าใต้ดินโดยรอบพื นที่
ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยฯ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อควบคุมการปนเปื้อนของสาร
อันตรายซมึลงสู่ชั นน ้าใตด้ิน 

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (รำยละเอียด) 
สสภ.6 (นนทบุรี) ประสานกรมควบคุมมลพิษ ในการ
ติดตามเฝา้ระวังและตรวจสอบคณุภาพน ้าใต้ดินและจะ
สามารถตรวจสอบคณุภาพน ้าใตด้นิของศูนย์ก้าจัดขยะ
มูลฝอยฯ ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) รวม จ ำนวน 6 ข้อ 

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

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน 2 ข้อ 

วันที่ 12-13 
มี.ค.62 ณ 

จังหวัดระยอง 
และชลบุรี 

6) ปริมาณขยะมูลฝอยใหม่ที่ เกิดขึ น 
ในพื นที่จังหวัดชลบุรี มีปริมาณมากถึง 
2,600 ตัน/วัน ซึ่งในอนาคตสถานที่
ก้าจัดขยะของจังหวัดฯ อาจไม่เพียงพอ
ในการรองรับปริมาณขยะที่เกิดเพิ่มขึ น 
 

6) การด้าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกของจั งหวัด  ขอ ให้
สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ น โดยค้านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนในพื นที่เป็นส้าคัญ 
เพื่อให้การด้าเนินโครงการส้าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดและเป็นการป้องกัน
ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ นได้ 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
สนง.ทสจ.ชลบุรี ได้ดา้เนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ดังนี  

- สนับสนนุวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางตาม
หลัก 3Rs (Reuse Reduce Recycle) และการคัด
แยกขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ จ้านวน 22 ครั ง รวมทั ง
สนับสนนุวิทยากรบรรยายในโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจะบรรยายเก่ียวกับ
สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยให้กับ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ อบจ.ร่วมใจ ห่วงใย
ประชาชน ซึ่งจัดขึ นเปน็ประจ้า เฉลี่ยเดือนละ 2 
ครั ง หมุนเวียนไปยงัอ้าเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัด
ชลบุร ี

- จัดกิจกรรมประกวดชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั งสิ น 28 แห่ง 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

แบ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 3 แห่ง 
และระดับประถมศึกษา จา้นวน 25 แห่ง 

- จัดกิจกรรมหน่วยงานปลอดโฟม โดยมี
หน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการ  

- จัดกิจกรรมรณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก” ณ ตลาดเกษตรกร อ้าเภอเมืองชลบุรี 
ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี และส้านักงานเกษตร
จังหวัดชลบุรี  

- ด้าเนินงาน และสนับสนุนหน่วยงาน
ภายในศาลากลางจังหวัดชลบุรี รวมถึงหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ในการดา้เนินกิจกรรมมาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนว่ยงานภาครัฐ  

- ส่งเสริมการน้าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ โดยนา้ขยะที่คัดแยกไว้ไปจัดการใน
รูปแบบตา่ง ๆ เชน่ การนา้ปุ๋ยหมัก น ้าหมักจากขยะ
อินทรีย์ การเก็บรวบรวมกล่องเคร่ืองดื่ม UHT 
น้าไปรีไซเคิล และการคัดแยกขยะจากสถานที่
ก้าจัดขยะมูลฝอยเพื่อนา้ไปท้า RDF โดยมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่นา้กลบัมาใชป้ระโยชน์รวม 411.76 
ตันต่อวัน คิดเปน็ร้อยละ 14.86 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ นทั งหมด (สา้นักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี, 2562) 

 7 )  หน่ วยงาน ทส .  ไม่ มี กฎหมาย 
ในการก้ากับควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม

7)  บู รณาการร่ วมกับหน่ วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด)  
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

ได้โดยตรง หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
คือกระทรวงอุตสาหกรรม ท้าให้การ
ด้ า เนินงานอาจไม่บรรลุผลส้ า เ ร็ จ
เท่าที่ควร จึงควรก้าหนดการด้าเนินงาน
ในลักษณะ Joint KPI ระหว่างกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดยมีความ
เช่ือมโยงระหว่าง ต้นน ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า เพื่อให้เกิดการด้าเนินงานที่
เ ห็ น ผ ล เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม 
โดยให้ด้าเนินการให้เป็นไปตามแผน
สิ่งแวดล้อมในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2564  ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว 
ส้าหรับการจัดท้าค้าของบประมาณอาจ
อ้างอิงกิจกรรม/โครงการตามที่ก้าหนด
ไว้ในแผนได้  โดยเฉพาะในส่วนของ
โครงการจ้าเป็นเร่งด่วนที่มีผลส้าคัญต่อ
การพัฒนาในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกและมีความพร้อมด้าเนินการ
ได้ทันที (Quick – win) 

สนง.ทสจ.ชลบุรี ร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
เร่ืองร้องเรียนมลพิษสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
อุตสาหกรรม กับส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุร ีและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และไดด้้าเนนิการ
ตามค้าสัง่จังหวัดชลบุรี ที่ ๑๒๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั งคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยและของเสียอุต
สาหกรมในพื นที่จังหวัดชลบุรี 
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กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ ประจ ำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 

กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 2: กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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 

12-13 มี.ค.62 ณ 
จังหวัดระยอง และ

ชลบุร ี

 

 

จังหวัดระยองไม่มสีถานที่กา้จัดขยะ
อันตรายและกากของเสยีอุตสาหกรรม
โดยสง่ไปกา้จัดที่จงัหวัดสระแก้ว และ
สระบุรี จึงเกิดค่าใช้จา่ยในการขนส่ง 
การก้าจัดและความเสี่ยงในการรั่วไหล
ของสารพษิในระหว่างการขนสง่ อีกทั ง
สถานที่ก้าจัดขยะอาจไมส่ามารถรองรับ
ปริมาณขยะอันตรายและกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ นจากพื นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตอ. 

ให้ สสภ.13 (ชลบุรี) สนบัสนนุข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับสา้นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมนิ
สิ่งแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) ใน
พื นที ่

/ ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ให้ข้อมูลและให้ค้าปรึกษาหารือในการด้าเนินโครงการ
น้าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับ
การพัฒนาเชิงพื นที ่
 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ นในพื นที่
จังหวัดชลบุรี ซึ่งในอนาคตสถานที่
ก้าจัดขยะของจังหวัดฯ อาจไม่
เพียงพอในการรองรับปริมาณขยะที่
เกิดเพิ่มขึ น 
 
 

ให้สสภ.13 (ชลบุรี) สนับสนนุขอ้มูล
ทางวชิาการที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
อาจจะเกิดขึ น 

 

 

/ ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.13 (ชลบุรี) ไดส้นบัสนุนขอ้มูลวิชาการดา้น
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหำอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร 
ปี 2563 

วันที่ 22-23 ม.ค.
62 จ.พิษณุโลก 
และเพชรบูรณ์ 

 

1) การหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง
หรือด้านวิศวกรรมมาร่วมเป็น
คณะกรรมการก้าหนดราคากลางท้า
ได้ยาก 
2) อช.ทุ่งแสลงหลวง และ อช.น ้า
หนาว ไมไ่ด้ผู้รับจ้าง 
3) โครงการก่อสร้างสถานที่พักรถ 
พักคน และบริการแบบครบวงจร 
(High End Camping Site) ยังไม่มี
ระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ รวมทั ง แหล่งน ้าในพื นที่
โครงการไม่เพียงพอ 

ให้ สสภ.3 (พิษณุโลก) และ 
ทสจ.พิษณโลก เป็นที่ปรึกษาและให้
ค้าแนะน้าแก่ สบอ.11 (พิษณุโลก) ในการ
วางแผนออกบบระบบการจัดการขยะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการในพื นที่โครงการ
ก่อสร้างสถานที่พักรถ พักคน และบริการ
แบบครบวงจร (High End Camping Site)
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ อช.อ่ืน  ๆใน
อนาคต 
 
 

/ ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ. 3 และ ทสจ.พิษณุโลก ประสานลงพื นที่
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และได้ร่วมหารือวาง
แผนการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการกับ
ทางอช.ทุ่งแสลงหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ 
 

เขตตรวจรำชกำรที่ ๖ 
ระหว่ำงวันที่ ๓-๔ 
เมษำยน ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดสตูล 

และตรัง 
 

1.ยังไม่มีการตรวจสอบค่า 
ไดอ๊อกซินที่ปล่อยจากเตาเผาขยะ 
อาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของราษฎรในชุมชน 
2.การร้องเรียนเร่ืองกลิ่น และควัน
จากประชาชน ทา้ให้ต้องหยุด
ด้าเนินการเผาขยะในบางพื นที่ 

ให้ สสภ. ๑๕ (ภูเก็ต) ประสานงานกับจังหวัด
ตรังในการวางแผนการตรวจวัดปริมาณความ
เข้มข้นของสารไดอ๊อกซินและสารพิษอ่ืน  ๆ
ที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะแต่ละพื นที่โดย
ผู้ช้านาญการ หากส่งผลกระทบให้พิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงเตาเผาขยะและ /
หรือยุติการใช้งานของเตาเผาขยะแล้วแต่
กรณี 

/ ไม่สามารถด้าเนนิการได้ (เหตุผล) 
ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องด้วยมีข้อจ้ากัดของ
เครื่องมือและการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ 

ตรวจติดตาม : ประสานงานกับจังหวัดตรังใน
การวางแผนการตรวจวัดปริมาณความ
เข้มข้นของสารไดอ๊อกซินและสารพิษอ่ืน  ๆ
ที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะแต่ละพื นที่โดย
ผู้ช้านาญการ หากส่งผลกระทบให้พิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงเตาเผาขยะและ /
หรือยุติการใช้งานของเตาเผาขยะแล้วแต่
กรณี 

  ให้ สสภ.ที่ ๑๕ (ภูเก็ต) ติดตามการ
ด้าเนินงานของเตาเผาว่ามีการแก้ไขปัญหา
อย่างไร พร้อมถอดบทเรียนเพื่อจะได้น้ามา
แก้ไขปัญหาต่อไป 

/ ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.ที่ 15 (ภูเก็ต) ลงพื นที่ติดตามและให้
ค้าแนะน้าการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
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เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหำอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร 
ปี 2563 

  ให้ สสภ.ที่ ๑๕ (ภูเก็ต) รณรงค์และก้าหนด
มาตรการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยการ
คัดแยกขยะในชุมชน ลดการใช้พลาสติก 
และโฟม รวมทั งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ขยะอินทรีย์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

/ ด้าเนินการได้ (รายละเอียด) 
จัดการอบรมส่งเสริมการมีสว่นร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ๓R ประชารัฐ  
 

 

วันที่ ๙-๑๑ 
เมษำยน ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดกระบี่ 
พังงำ และภูเก็ต 

 

1. การของบประมาณเพื่อก่อสร้าง
ระบบบัดน า้เสียใช้เวลาเตรียมการ
นาน ท้าให้ไม่สอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาน า้เสียที่เพิ่มขึ น  
2. การขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ น
อย่างรวดเร็ว ท้าให้ระบบบ้าบัดน ้า
เสีย มีไม่เพียงพอกับปริมาณน า้เสียที่
ต้องบ้าบดั 

ให้ สสภ.ที่ ๑๕ (ภูเก็ต) ร่วมกับ อปท.ในพื น
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้า
เสียตามหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” 
(Polluter Pays Principle: PPP) เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนใน
พื นที ่
 

มีแผนสร้างความร่วมมือกับอปท.ในการเตรียมการ
สร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชนในเรื่อง PPP 
 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ้าบัด 
น ้าเสียตามหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” 
(Polluter Pays Principle: PPP) เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนใน
พื นที ่
 

  ให้ ทสจ. ภูเก็ต ร่วมกับ อปท. ในพื นที่
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้า
เสียตามหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” 
(Polluter Pays Principle : PPP) เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนใน
พื นที ่

 
/ อยู่ระหว่างด้าเนินการ (รายละเอียด) 
ทสจ. ภูเก็ต ร่วมด้าเนินงานกับ อปท. ในพื นที่ 
ด้าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน เรื่อง PPP 
 

 

เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
วันที่ 25 - 26 
มีนำคม 2562 

และ 3 - 5 เมษำยน 
2562 

ณ จังหวัด
นครนำยก 

จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ 
กรมชลประทาน ได้ขออนุญาตใช้พื นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน ้าใน
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า 
ท้าการเกษตรในพื นที่โดยโครงการใหม่ซึ่ง
ยังไม่ทราบชัดเจนว่าเปน็พื นที่ใด ควรให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส้ารวจความ

ขอให้ ทสจ. จนัทบุรี ร่วมกับกรม
ชลประทาน ในการส้ารวจความเหมาะสม
ของพื นที่ ส้าหรบัจัดทา้โครงการกอ่สร้าง
อ่างเก็บน า้ หากจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติม
ตามที่จงัหวัดร้องขอ เพื่อให้การด้าเนินงาน
เป็นไปอยา่งถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย

 
/ อยู่ระหว่างด้าเนนิการ (รายละเอียด) 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ ตามแผนการด้าเนินการของ
กรมชลประทาน ว่ามีแผนงาน/โครงการที่จะ
ด้าเนินการต่ออย่างไร 
 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสา้รวจ
ความเหมาะสมของพื นที่ก่อนดา้เนนิ
โครงการ เพื่อให้สามารถด้าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องและสา้เร็จตามแผนงานที่
ก้าหนดในการขออนุญาตใช้พื นทีป่า่สงวน
แห่งชาติ 
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ปรำจีนบุรี ตรำด 
จันทบุรี และ

สระแก้ว 
 

เหมาะสมของพื นที่ก่อนด้าเนินโครงการ 
เพื่อให้สามารถด้าเนินงานได้อย่างตอ่เนื่อง
และส้าเร็จตามแผนงานที่ก้าหนด 
 

ที่ก้าหนด และสามารถด้าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วส้าหรบัโครงการอ่างเก็บน า้วังโตนด 
 

 เทศบาลตา้บลเกาะชา้ง แจ้งวา่ ยัง
ไม่ได้ตั งงบประมาณในการด้าเนนิ
โครงการฯ ดังกล่าว จึงได้ขอยกเลิก
ค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื นที่
ป่าดังกลา่ว 
 
ประชาชนบางพื นที่ยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน
ดังกล่าว โดยต้องการให้ยกเลิกพื นที่
ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าเขาฉกรรจ์ฝัง่
เหนือเพื่อพัฒนาเป็นพื นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษฯ อย่างไรก็ตามการ
ด้าเนินการดงักล่าวมีข้อจ้ากัดอัน
เนื่องมาจากพระราชบัญญัติปา่สงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ให้ ทสจ.ตราด เปน็ทีป่รึกษาและสนับสนนุ
ข้อมูลการด้าเนินโครงการฯ ให้เปน็ไปตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอใช้
ประโยชน์ในพื นที่ปา่ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบญัญัตปิ่าไม้ พ.ศ. 2484 และ
พื นที่อุทยานแห่งชาติที่อยู่ใน 
ให้ ทสจ.สระแก้ว เปน็หนว่ยงานหลักใน
การประชาสัมพันธช์ี แจงทา้ความเข้าใจใน
การขออนุญาตใช้พื นทีป่่าไม้ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบตามเงื่อนไขและระเบียบที่
ก้าหนด เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพือ่
ป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ น
ในการดา้เนนิโครงการตา่งๆ ต่อไป 
 

 
/ ไม่สามารถด้าเนนิการได้ (เหตุผล) 
เนื่องจากเทศบาลต้าบลเกาะช้างแจ้งขอยกเลิกค้า 
 
 
 
/ ไม่สามารถด้าเนนิการได้ (เหตุผล) 
ยังไม่รายงานผลการดา้เนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
ให้ ทสจ.สระแก้ว (หน่วยงานทส.ในพื นที่) 
เป็นหนว่ยงานหลักในการประชาสมัพันธ์
ชี แจงทา้ความเขา้ใจในการขออนญุาตใช้
พื นทีป่่าไม้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตาม
เงื่อนไขและระเบียบที่กา้หนดในพื นที่ปา่
สงวนแห่งชาตปิ่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ 
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เขตตรวจรำชกำรที่ 
2 

ในระหว่ำงวันที่ 17 
– 18 เมษำยน 

2562  
ณ จังหวัด

สมุทรปรำกำร และ
นนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เนื่องจากการจัดท้าโครงการธนาคารคัด
แยกขยะประกันชีวิต ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนจ้านวนมาก มีการน้าเข้าขยะ
จากนอกพื นที่เพื่อน้ามาจ้าหน่ายส่งผลท้า
ให้ไม่ทราบถึงข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ น
จริงในพื นที่ และมีปริมาณขยะที่ตอ้ง
น้าไปกา้จัดเพิ่มมากขึ น 
2. การจัดท้าถังหมักรักษ์โลก  
อาจไม่สามารถน้าไปใชไ้ด้ครอบคลุมในทุก
พื นที่  
 
 
 
 
 

ให้ ทสจ.นนทบุรี ให้ค้าแนะน้าวิธกีาร
จัดการขยะอินทรีย์ให้มีความเหมาะสมกบั
สภาพพื นที่ โดยต้องเข้าถงึทุก
กลุ่มเป้าหมายในการกา้จัดขยะที่ตน้ทางให้
ได้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ ไม่สามารถด้าเนนิการได้ (เหตุผล) 
ยังไม่รายงานผลการดา้เนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจติดตาม : ทสจ.นนทบุรี ให้ค้าแนะน้า
วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื นที่ โดยต้องเข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายในการกา้จัดขยะที่ตน้ทางให้
ได้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตตรวจรำชกำรที่ 6 
ระหว่ำงวันที่ 3 - 4 
เมษำยน 2562  
ณ จังหวัดสตูล  

และตรัง  
และระหว่ำงวันที่ 9 
– 11 เมษำยน 

2562 ณ จังหวัด
กระบี่ พังงำ และ

ภูเก็ต 

1. ยังไม่มีการตรวจสอบค่าไดอ๊อกซินที่
ปล่อยจากเตาเผาขยะ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ราษฎรในชุมชน 
2. การร้องเรียนเรื่องกลิ่น และควันจาก
ประชาชน ท้าให้ต้องหยุดด้าเนินการเผา
ขยะในบางพื นท ี ่ 

ให้ ทสจ.ตรัง ประสานงานกบัจังหวัดตรังใน
การวางแผนการตรวจวัดปริมาณความ
เข้มข้นของสารไดอ๊อกซินและสารพิษอ่ืนๆ 
ที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะแตล่ะพื นทีโ่ดย
ผู้ชา้นาญการ เพื่อยืนยนัผลการตรวจไม่ให้
เกินค่ามาตรฐานของมลพษิทางอากาศ  

 
/ ไม่สามารถด้าเนนิการได้ (เหตุผล) 
ยังไม่รายงานผลการดา้เนินงาน 

ตรวจติดตาม : ให้ ทสจ.ตรัง ประสานงาน
กับจังหวัดตรงัในการวางแผนการตรวจวัด
ปริมาณความเข้มข้นของสารไดอ๊อกซิน
และสารพษิอ่ืน  ๆที่ปล่อยออกจากเตาเผา
ขยะแต่ละพื นทีโ่ดยผู้ชา้นาญการ เพื่อ
ยืนยนัผลการตรวจไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน
ของมลพิษทางอากาศ  
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เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหำอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร 
ปี 2563 

 อบต.ห้วยน ้าขาว ได้ขออนุญาตเข้าท้า
ประโยชน์ในพื นทีบ่่อน ้าพุร้อนเค็ม
คลองท่อม ปัจจุบนัยังไม่ได้รับอนุญาต
ท้าให้มีผลต่อการพัฒนาพื นที่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เห็นชอบ
การยกระดับเมืองสปาน ้าพุร้อนเค็ม 

ให้ ทสจ.กระบี่ ให้ค้าปรึกษา อบต. ห้วยน า้
ขาวอย่างใกลช้ิด ในการขออนุญาตเข้าท้า
ประโยชน์ในพื นที่ปา่จากกรมปา่ไม ้ควบคู่
กับการวางแผนการดา้เนนิงานให้
สอดคล้องกบัระยะเวลาการขออนญุาตเพื่อ
ยกระดับเมืองสปาน ้าพุร้อนเค็ม 

 
/ ไม่สามารถด้าเนนิการได้ (เหตุผล) 
ยังไม่รายงานผลการดา้เนินงาน 

ตรวจติดตาม : ให้ ทสจ.กระบี่ ให้
ค้าปรึกษา อบต. ห้วยน ้าขาวอยา่งใกล้ชิด 
ในการขออนุญาตเขา้ท้าประโยชนใ์นพื นที่
ป่าจากกรมป่าไม้ ควบคู่กับการวาง
แผนการดา้เนินงานให้สอดคล้องกบั
ระยะเวลาการขออนุญาตเพื่อยกระดับ
เมืองสปาน า้พุร้อนเค็ม 

เขตตรวจรำชกำรที่
16 
วันที่ 21 มีนำคม 
2562 ณ จงัหวัด
เชียงรำย และวันที่ 
27มีนำคม 2562   
ณ จังหวัดน่ำน 

ความพร้อมของสภาพพื นที่และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการผลกัดัน
การพัฒนาวนอุทยานถ ้าหลวง-ขนุน ้า
นางนอนเป็นอุทยานธรณี (Geopark 

ให้ ทสจ. เชยีงราย เปน็หนว่ยงานหลักใน
การรวบรวมข้อมูลการขบัเคลื่อนพฒันาวน
อุทยานถ ้าหลวง-ขนุน า้นางนอนเปน็
อุทยานธรณี (Geopark)  ของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชยีงราย 

 
/ ไม่สามารถด้าเนนิการได้ (เหตุผล) 
ยังไม่รายงานผลการดา้เนินงาน 

ให้ ทสจ. เชยีงราย เปน็หนว่ยงานหลักใน
การรวบรวมข้อมูลการขบัเคลื่อนพฒันาวน
อุทยานถ ้าหลวง-ขนุน า้นางนอนเปน็
อุทยานธรณี (Geopark)  ของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชยีงราย 

 
 


