
 
 

      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  
จำกกำรติดตำมครั้งที่ 2  โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 62 

 (ตัวอย่ำง) บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ต้องเปลี่ยนตำมบัญชีในกำรติดตำม) 
กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 3: กำรตรวจรำชกำรตำมภำรกิจ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ  (ส่วนกลำง) 

กองกลำง  

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

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้     จ ำนวน 1 ข้อ 

  3) แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ
เปิดสอบแข่งขันการคัดเลือกบุคลากรเป็นกรณีพิเศษ 
ของหน่วยงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและได้บุคลากรที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่หรือผู้ที่สมัครใจจะปฏิบัติงานใน
พื้นที่เสี่ยงภัย4. ประสานกับกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ในการหารือแนวทางการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่งบประมาณไม่
เพียงพอ โดยแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. 
เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
ต่อไป 

 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
-ข้อ 3 ก.พ. แจ้งเวียนจังหวัดแล้ว และหาก

หน่วยงานมีความประสงค์จะเปิดสอบ สามารถ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

2. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

11 มีนาคม 
2562   

ณ ห้องประชุม 
ชั้น 17 

1 ) ก า รจั ด ท า แ ผ น วิ เค ร า ะ ห์
อัตราก าลั ง หน่ วยงานวิ เคราะห์
กระบวนการท างานยังไม่ถูกต้องท า
ให้จ านวนอัตราเกินกว่าความเป็นจริง 

2) การปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับ
ที่สูงขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงสาย
งานจากประเภททั่วไป เป็นประเภท
วิช าการจะต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ ายของ
ต าแหน่งที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะต้องยุบ
เลิ ก ต าแหน่ ง  ท า ให้ ไม่ ส าม ารถ
ด าเนินการได้ เพราะทุกหน่วยงานมี
ความจ าเป็นขอกันต าแหน่ งของ
หน่วยงานไว้ 

3) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
วินัย การไม่ได้ให้ความส าคัญต่อวินัย
ข้าราชการ ท าให้เกิดการกระท าผิดวนิัย 

4) งบประมาณ หมวดงบด าเนินงานที่
ได้ รับจัดสรรไม่ เพียงพอต่อภาระที่
เพิ่มขึ้นทุกปี เช่น ค่าบ ารุงรักษารถยนต์
ส่ วน กลาง จ าน วน  2 7  คั น  ค่ า
บ ารุงรักษาลิฟต์ ค่าจ้างพนักงานรักษา

ให้ กกล. ด าเนินการ ดังนี้ 
1 ) ข อ ให้ ท บ ท ว น ค า สั่ ง ที่  4 3 /2 5 6 2  

ลงวันที่  21 มกราคม พ.ศ. 2562 “ข้อ 3 ให้
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้ ตรวจ
ราชการกระทรวงฯ มีอ านาจหน้าที่และปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และรับผิดชอบพื้นที่เขต
ตรวจราชการ และมีอ านาจในการปฏิบัติราชการ สั่ง
การ การอนุญาต การอนุมัติ การควบคุม ก ากับ ดูแล 
และการด าเนินการอ่ืนๆ เกี่ ยวกับ ราชการใน
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค” ซึ่งในข้อเท็จจริงคณะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไม่สามารถอนุญาตและ
อนุมัติ เกี่ยวกับกับงานของ ทสจ.และสสภ. ได้ จึง
เห็นควรให้ปรับปรุงค าสั่งให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

 
 
 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ (รายละเอียด) 
เสนอแก้ไขค าสั่งมอบอ านาจ 

 

 



-3- 
 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

ความปลอดภัย ค่าจ้ างช่างประจ า
อาคาร ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจข้อสั่งการต่างๆ 
เป็นต้น 

 

  2) กรณีที่มีอัตราว่างให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานใน
สังกัด สป.ทส. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลากรที่มีความ
ประสงค์ขอโอนย้ายในต าแหน่งที่ว่างได้แสดงเจตจ านงค์
ยื่นขอโอนย้ายได้ตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ (รายละเอียด) 
ตรวจสอบต าแหน่งว่าง และการยื่นขอโอนย้าย 

ผู้ประสงค์สามารถด าเนินการได้ตามแบบฟอร์มที่
ประกาศทางเว็บไซด์ 
 

 

  4) ในการมอบหมายให้ข้าราชการของ กตร. เปน็
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการ
เพื่อด าเนนิการทางวนิัย เนื่องจากข้าราชการ กตร. มี
หน้าที่หลักในการสนบัสนนุการด าเนนิงานของผูต้รวจ
ราชการกระทรวงฯ จงึต้องค านึงถงึความสอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สนบัสนนุผูต้รวจราชการ
กระทรวงฯ และความเหมาะสมในเรื่องความรู้เฉพาะ
ด้านกฎหมาย จงึขอให้หารือกับผูต้รวจราชการ
กระทรวงฯ ผอ.กตร.ก่อนจดัท าค าสั่ง 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ (รายละเอียด) 
ข้อ 4) การด าเนินการสบืสวนข้อเท็จจริง 

การด าเนินการสอบสวนวินัยขา้ราชการ 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นอ านาจและหน้าที่ของปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551  

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาตัวบคุคลผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีความเหมาะสม เพื่อสั่งแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ให้การสืบสวน
สอบสวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 บรรลุเป้าหมายอย่างมี
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

ประสิทธิภาพ 
ประกอบกับตามหนงัสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 

1011/ว 26 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 ให้
ส่วนราชการถือปฏิบัติตาม 
มติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ดังนี้ 
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเร่ืองราวกล่าวโทษ
ข้าราชการเบื้องตน้ให้ถือว่าเป็นความลับทาง
ราชการ และให้ท าการสืบสวนทางลับว่ามีมลูความ
จริงเพียงใดหรือไม่ 
ถ้าปรากฏว่ามีมลูความจริงเปน็กรณีความผิดทาง
วินัย ให้ด าเนินการสอบสวนหรือ 
ตั้งกรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551  

ทั้งนี้ การเปิดเผยเร่ืองราวกลา่วโทษข้าราชการ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการสอบสวนวนิัยข้าราชการดังกลา่วต่อ
บุคคลภายนอก อาจท าให้ข้าราชการผู้นัน้ได้รบั
ความเสียหายต่อชื่อเสียงได ้

เขต 4 
26 - 27  

ก.พ 2562  
ณ จังหวัด

สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม 

 

สนง.ทสจ.สมุทรสำคร ขอรับการ
สนับสนุน 
1) ข้ าราชการต าแหน่ งนั กวิชาการ

สิ่ งแวดล้ อม เนื่ องจาก สนง.ทสจ.
สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ตั้งในเขตควบคุม
มลพิษ จึงมีภาระงานและเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นจ านวน

5) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ โดย กองกลำง
พิ จารณ าด า เนิ นการจั ดสรรอัตราก าลั งต ามที่ 
สนง.ทสจ.สมุทรสาคร และ สนง.สมุทรสงคราม 
ต้องการขอรับสนับสนุน 

 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ (รายละเอียด) 
ข้ อ  1 ) – 3)  ส ป .ท ส . อ ยู่ ร ะ ห ว่ า งก า ร 

วิเคราะห์อัตราก าลังในภาพรวม โดยรวบรวมจาก
ข้อมูลที่หน่วยงานเสนอมาและความสอดคล้องกับ
ภารกิจในภาพรวมของ สป.ทส.เพื่อจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

มาก และปัจจุบันมีข้าราชการต าแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 คน ซึ่ง
ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2) ต าแหน่งนิติกร  เนื่องจากปัจจุบัน

สนง.ทสจ.สมุทรสาครไม่มีต าแหน่งนิติกร
แต่ต้องด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดี
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ าบาดาล
เป็ นจ านวนมาก และมี มู ลค่ าความ
เสียหายต่อรัฐค่อนข้างสูง จึงต้องการ
ขอรับการสนับสนุนนิติกรรับผิดชอบ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3) พนักงานราชการ/พนักงานขับ
รถยนต์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
เนื่ อ งจากปั จจุ บั น  สน ง.ท สจ .
สมุทรสาคร มีรถยนต์ราชการ จ านวน 
3 คัน และได้จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์ จ านวน 1 ต าแหน่ง  
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กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 3: กำรตรวจรำชกำรตำมภำรกิจ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ (ทสจ.) 

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

หน่วยงำนส่วนภูมิภำค  
 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้      

เขตตรวจ
ราชการที่ 7 

(ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) 

ระหว่างวันที่ 4-
6 มีนาคม 
2562  ณ 

จังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส 

 

ทสจ.นรำธิวำส 
1) งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรรไม่
เพียงพอส าหรับการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการในการเข้าร่วมประชุม
อบรม / สัมมนา 
2) บุคลากรบางส่วนมีความกังวลใจใน
การปฏิบัติการ ในพ้ืนที่ที่มี
สถานการณ์ความไม่สงบ จึงท าให้มี
โอนย้ายอย่างต่อเนื่อง ส่งให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานขาดความ
ต่อเนื่อง รวมทั้ง อัตราก าลังที่มีไม่
สอดคล้องกับภารกิจงานที่หลากหลาย
และมีจ านวนมาก 

ให้  ทสจ.นราธิวาส ด าเนินการ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจาก 
สป.ทส.  

 ด าเนนิการได้ (รายละเอียด) 
 

 

2. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

12 - 14 มี.ค 
พ.ศ. 2562  

3) การปฏิบัติงานในภารกิจเขต
พ้ื น ที่ คุ้ ม ค ร อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

3) ให้สนง.ทสจ .ประจวบคี รีขัน ธ์
ประสาน สผ. ขอรับการสนับสนุน

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (รำยละเอียด) 
ในการประชุมของ สผ. เร่ืองการมอบภารกิจให้
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

ณ จังหวดั
เพชรบุร ีและ

ประจวบคีรีขันธ ์

สน ง.ทสจ .ป ระจวบคี รี ขั น ธ์  มี
ข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ 
และบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญใน
การพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA)ภารกิจในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรืออ่ืนๆซึ่ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สผ. จะ
มอบให้ ทุ กจั งหวัดที่ มี ภารกิ จที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการเอง 

บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
การพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) เขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมหรืออ่ืนๆ ในกรณีที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเป็น
ครา่วๆ  

จังหวัดด าเนินการ ทสจ.ได้เสนอความเห็นให้ สผ. 
พิจารณาสนับสนนุบุคคลกรให้ปฏิบัติงานที่ สนง. 
ทสจ. เป็นการเฉพาะด้วย 
 

12 - 14 มี.ค. 
2562  

ณ จังหวดั
เพชรบุร ีและ

ประจวบคีรีขันธ ์

๔) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓การคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่า
บุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งให้
บุคคลนั้นระงับการกระท าหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4) ให้ สนง.ทสจ.เพชรบุรี  และ
ป ระจวบ คี รี ขั น ธ์ พิ จ ารณ าน า
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ การ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งมาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีปรากฏ
ว่าบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดี มอบหมายมี อ านาจสั่ งให้
บุ คคลนั้ นระงับการกระท าหรื อ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (รำยละเอียด) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไดป้ระชมุคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดประจวบฯ
คร้ังที่ 1/2562 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2562 เรื่อง
ก าหนดพื้นที่ห้ามทิ้งบุหรี่เพิ่มเติม 
 

 



-8- 
 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

นั้ น เป็นการชั่ วคราวตามความ
เห ม า ะ ส ม ซึ่ ง เป็ น  พ .ร .บ . ที่
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องสามารถ
พิจารณาน าไปบังคับใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได ้

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น
เป็ น ก า ร ชั่ ว ค ร า ว ต า ม ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม โ ด ย ให้ พิ จ า ร ณ า
ด าเนินการกับผู้ก่อให้ เกิดมลพิษ
ทางทะเล เช่น การปล่อยน้ าเสียลง
สู่ทะเลเป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 1 ข้อ 

เขตตรวจ
ราชการที่ 7 

(ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) 

ระหว่างวันที่ 4-
6 มีนาคม 
2562  ณ 

จังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส 

 

 2) ทสจ.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ที่มี
ความประสงค์จะเปิดสอบคัดเลือก
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานทดแทน
ต าแหน่งว่างในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ ในพ้ืนที่
หรือผู้ที่สมัครใจที่จะปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง
กองกลาง สป.ทส. ว่าจะด าเนินงาน
เปิดสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นกรณี
พิเศษ 

 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ (เหตุผล) 
สนง.ทสจ.นรำธิวำส 
  ต าแหน่งที่ว่าง ได้แก่ ต าแหนง่นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ประสานงานทาง ส านักบริหาร
กลางแล้วอยู่ระหว่างด าเนนิการสอบคัดเลือก 
 
 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ (เหตุผล) 
สนง.ทสจ.ปตัตำน ี
เนื่องจาก สนง.ทสจ.ปน. ไม่มีความพร้อมในด้าน
งบประมาณ สถานที่ และบุคคลากร 
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กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ ประจ ำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 
กำรตรวจรำชกำรประเภทที่ 3 : กำรตรวจรำชกำรตำมภำรกิจ 

ด้ำน : กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม   
ตัวชี้วัด : สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 

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 12 
13  พ.ค.62 

 

 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์อบต. 
โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสนิธุ์     
มีกระบวนการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามหลักวชิาการ 

ให้ตั้งคณะท างานการแกไ้ขปญัหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบดว้ยหน่วยงานตา่งๆ
เพื่อร่วมกันเสนอผู้วา่ราชการจังหวดั ให้
มอบหมายอบต.โคกสะอาดด าเนนิการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ทสจ.กาฬสนิธุ์ 
รายงานทส. เพื่อทราบและพจิารณาตอ่ไป 

/ ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ. ได้รายงานกระทรวงฯ เพือ่ทราบและ
พิจารณา เรียบร้อยแล้ว โดยจัดตั้งเป็น
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
กาฬสินธุ ์
 

ตรวจติดตาม : ผลการแก้ไขปัญหาของ
คณะกรรมการฯในการแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เขต 11 
ระหว่ำงวันที่ 

15 - 17 
พ.ค.62 

 

ปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นเนื่ องจากปัจจัย
หลายๆด้านส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่ ม
สูงขึ้น 
 

 

 

ให้ ทสจ.นครพนม เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เกี่ยวกับข้อจ ากัดในการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด : การลด คัดแยกขยะมูลฝอย 
ซึ่งเป็นตัวชี้ วัดร่วมระหว่างทส. ,จังหวัด
,ท้องถิ่น เพื่ อเป็นข้อมูลให้ผู้ ว่าราชการ
จั งหวั ดในการก ากั บและติ ดตามการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของจังหวัด
ต่อไป 
ให้ทสจ.มุกดาหาร ประสานหารือร่วมกับ
สสภ.12 (อุบลราชธานี) เรื่องการก่อสร้าง
ศู นย์ ก าจั ดขยะในพื้ นที่ เขตพั ฒ นา

/ ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.นครพนมได้น าเสนอประเด็นเข้าไปใน
คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด 
 
 
 
 
 
/ อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
ทสจ.มุกดาหาร ร่วมกับ ทม.มุกดาหาร ได้หารือกับ 
สสภ.12 ซึ่งได้ให้ข้อแนะน าในการจัดท าค าขอ

 

 

 

 

ตรวจติดตาม : ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
เรื่องการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

แบบฟอร์ม 4 
(ประเภท 3) 

 
 (ด้ำนกำรจัดกำร

ขยะ/) 
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เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหำอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร 
ปี 2563 

เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยพิจารณาใช้
พื้นที่ก าจัดขยะเดิมส าหรับก่อสร้าง และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

งบประมาณ 
 

เขต 11 ๑๕-๑๗ 
พฤษภำคม พ.ศ. 

256๒   
ณ จ.นครพนม  
จ.มุกดำหำร 

และจ.สกลนคร 

 สสภ.9 (อุดรธานี)  และ สสภ. 12 
(อุบลราชธาน)ี จดัท าแผนพฒันากลุ่มจังหวัด
ในมิติสิง่แวดล้อม เนื่องจากสสภ. มขีอบเขต
การด าเนนิการมากกวา่ 1 จังหวดั เพือ่ให้
สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาภาค หรือ
ความต้องการแก้ไขปัญหาที่เปน็ประเด็นร่วม
ในพืน้ที่ในความรับผิดชอบ 

/ ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2562-
2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
 

ตรวจติดตาม : จัดท าแผนจัดการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562-2564 กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
 

  ให้ สนง.ทสจ.จันทบุรี ให้ค าแนะน ากับ อปท. 
ในการบรรจุโครงการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะ
เข้ าแผนพั ฒนาจั งหวั ด เพื่ อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณอีกทางหนึ่ง 
 
 
 
 

 
/ อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
ออกปฏิบัติงานพร้อมกับทาง สสภ. ที่ 13 (ชลบุรี) 
โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิง่แวดล้อม 
 

 

  สนง.ทสจ.จันทบุรี และ สสภ.13 (ชลบุรี) 
ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็น
เชื้ อ เพ ลิ ง (Refuse Derived Fuel : RDF)  
และการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าที่ ใช้  RDF เป็ น
เชื้อเพลิงนั้น หากน า RDF ไปผลิตไฟฟ้าที่
จังหวัดระยองจะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า

/ อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
อยู่ระหว่างด าเนนิการรอการประสานงานจาก 
สสภ.13 (ชลบุรี) ซึ่งมีผู้เชีย่วชาญและมีข้อมูลใน
ประเด็น RDF ของจังหวัดระยอง 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตุผล) 
…………………………………………………………….. 

ตรวจติดตาม : ผลการศึกษาความคุ้มค่าของ
การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง 
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เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 
ปัญหำอุปสรรค 

สรุป 
ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

กำรจ ำแนก /วิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

จุดเน้นกำรตรวจรำชกำร 
ปี 2563 

หรือไม่ อย่างไร 
 

 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ ก.พ.ร. ประชุมชี้แจง
ตัวชี้วัดล่าช้าท าให้การจัดเตรียมการ
ด าเนินงานตามมาตรการฯ ล่าช้าและ
ซ้ าซ้อนในการด าเนินการ 

ให้ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1-4 คพ. 
สส. และสสภ. เป็นหน่วยงานต้นแบบในการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐในกิจกรรมต่างๆ  

/ ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.นครปฐม เปน็หน่วยงานตน้แบบในการปฏบิัติตาม
ด าเนินงานตามมาตรการฯ 
 

ตรวจติดตาม : ผลการด าเนินงานของทสจ.ใน
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1-4 คพ. สส. และ
สสภ. 

 

ด้ำน : กำรจัดกำรป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ   
 ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่ำไม้ที่ทวงคืนได ้

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 11 
ระหว่ำงวันที่ 

15 - 17 
พฤษภำคม 
พ.ศ. 2562 

 

ปัญหาในการด าเนนิการผนวกเพิ่มพื้นที่
ป่าและการด าเนนิงานโครงการจัดที่ดิน
ท ากินให้ชมุชนภายใต้พระราชบญัญัติ
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พ.ศ.
2562 

ให้ ทสจ.นครพนม,มุกดาหาร,สกลนคร 
จัดหาพื้นที่ขนาดพอเหมาะสมและการ
ด าเนินการตามขั้นตอนให้ส าเร็จทุก
กระบวนการทั้ง 3 คณะเพื่อสร้างความ
มั่นใจและเปน็โมเดลให้กับพื้นทีอ่ื่น
ต่อไป 

 
/ อยู่ระหว่างด าเนนิการ (รายละเอียด) 
น าผลการด าเนินงานการตรวจสอบแจ้งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯเพื่อประกอบการพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ตรวจติดตาม : จัดหาพื้นที่ขนาดพอ
เหมาะสมและการด าเนินการตาม
ขั้นตอนให้ส าเร็จทุกกระบวนการทั้ง 3 
คณะเพื่อสร้างความมัน่ใจและเป็น
โมเดลให้กับพื้นที่อื่น 
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