
 
 

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

ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  
ด้ำน : กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สส.)  
**************************************************************************** 

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) ร้อยละ
กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำงตำมหลัก 3Rs อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 65 (6) กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง ตำมหลัก 3Rs ร้อยละ 80 และ 
(7) ร้อยละของประชำชนที่น ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง ตำมหลัก 3Rs ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 

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

 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้      

 ส่วนกลำง 
20 ก.ย. 61
กรุงเทพฯ 

- 1) พิจารณาศึกษาวิธีการส่งเสริม
รณ รงค์  และประชาสัมพั นธ์การ
ด าเนินโครงการฯ ที่สามารถสร้าง
จิ ตส านึ กและ เป ลี่ ยนพ ฤติ ก รรม
ประชาชนให้เกิดขึ้นในระยะยาว  

ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้
ด าเนินการ ศึกษาวิธีการส่งเสริมรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส านึกและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนในระยะยาว อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อน าผลที่ ได้ จากการศึ กษามาปรับ วิธีการ
ด าเนินงานการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างจิตส านึกใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษา เช่น 
 1) การประเมินการรับรู้ของประชาชน เรื่อง
การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน 

 

ประเภท 1 สส. 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

(2558) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของ
ประชาชนเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับพฤติกรรมสู่การ
จัดการขยะระดับครัวเรือนตามหลักการ 3Rs และ
ศึกษาปัจจัยหลักที่มีผลต่อความส าเร็จในการสร้าง
วินัยการจัดการขยะระดับบุคคล 
 
 2) การส ารวจพฤติกรรมสิ่ งแวดล้อมของ
ประชาชนในประเทศไทย (2560) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมสิ่ งแวดล้อมของประชาชน และเพื่อ
วิ เค ราะ ห์ แน วโน้ ม และความ เป็ น ไป ได้ ขอ ง
พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมในอนาคตของสังคมไทย 
 3) การศึกษาระดับพฤติกรรมด้านการจัดการ
ขยะของคนไทย (2560) เพื่ อศึกษาการรับรู้ 
ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม 
ในด้านการคัดแยกขยะเพื่อน าไปใช้ในการวาง
แผนการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการ
ขยะที่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(2561) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภค
สินค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และเพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

  2) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การประเมินผลโครงการฯ และกรณีใช้

 อยู่ด าเนินการ (รายละเอียด) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (สส.)  

 



-3- 
 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

แบบสอบถามให้ ศึ กษาการสร้ าง
แบบสอบถามที่ มี คุณภาพมี ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ  เพื่ อ น า เส น อข้ อ มู ล 
ประกอบการตัดสินใจให้มีความผิดพลาด
น้อยที่สุด โดยเห็นควรให้ สสภ. เป็นผู้
ประเมินโครงการแทน ทสจ. เนื่องจาก 
ทสจ. เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการด าเนิน
โครงการในพื้นที่ 

จะด าเนินการหารือกับ สสภ . เพื่อวางแนวทาง 
ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 



 
 

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

บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  

ด้ำน : กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สส.)  

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

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) ร้อยละ
กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำงตำมหลัก 3Rs อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 65 (6) กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง ตำมหลัก 3Rs ร้อยละ 80 และ 
(7) ร้อยละของประชำชนที่น ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง ตำมหลัก 3Rs ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 

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

 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้   จ ำนวน 2 ข้อ 

ส่วนกลำง  
21 พ.ย. 61 
กรุงเทพฯ 

- 1 ) วางแผน งานการด า เนิ น งาน
กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ในระดับภาค 
(สสภ.) และระดับจังหวัด (ทสจ.) ให้
สอดคล้องกับการช่วงเวลาเปิดภาค
เรียน  เพื่ อ ให้ โรงเรียนที่ เข้ า ร่ วม
โครงการสามารถด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานที่ก าหนด 

ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้
ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริม
โร ง เรี ย น ป ล อ ด ข ย ะ  (Zero Waste School)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขั้นตอนการ
คัดเลือกในระดับจังหวัดเป็นการคัดเลือกโดย ทสจ. 
จะประเมินเฉพาะจากเอกสารรายงานของโรงเรียน 
ด าเนินการในช่วงปิดภาคเรียน จะไม่มีการลงพื้นที่
เพื่อตรวจประเมิน ท าให้ไม่ส่งผลต่อการคัดเลือก
ระดับจังหวัดหลังจากนั้น  ทสจ. จะส่งผลการ

 

ประเภท 1 สส. 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

คัดเลือกต่อไปยัง สสภ. เพื่อคัดเลือกในระดับภาค 
ซึ่งตรงกับช่วงเปิดภาคเรียนท าให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมและคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน
ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยสสภ. ส่งผลการคัดเลือก
ระดับภาคให้ สส. ในเดือนมิถุนายน 2562ต่อไป 

  2) สส. หารือ คพ. ในการออกแบบ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านมาตรการ
ลด และคั ด แยก ขยะมู ล ฝอย ใน
หน่วยงานภาครัฐ และโครงการท า
ความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมไว้
ใน ร ะ บ บ  E-Report เพื่ อ ใ ห้ เป็ น
ฐานข้อมูลที่มีที่มาที่ถูกต้องตรงกัน 

ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 การรายงานข้อมูลโครงการท าความดีด้วย
หัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สส.) ด าเนินกิจกรรมท าดีด้วยหัวใจ 
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณการ
ใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวและลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร 
ในพื้นที่ ตลาดสดทั่ วประเทศซึ่ งต้องการความ
ร่วมมือจาก ทสจ . ในการการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ สส. 
อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงการรายงานข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูลจากขยะต้น
ทางรวม 11 โครงการ (โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูล
การลดถุงพลาสติกด้วย) 
 
 

 



 
 

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 2  โดยให้หน่วยงำนตอบกลับมำภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 62 

บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
กำรตรวจรำชกำรประเภทท่ี 1 : กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงฯ  

ด้ำน : กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สส.)  

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

ตัวช้ีวัด : ขยะมูลฝอยได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 80  
**************************************************************************** 

 

ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

1. ข้อเสนอแนะที่ด ำเนินกำรได้      

เขต 13-14  
12-14ธ.ค.61  

บุรีรัมย ์

 1) ให้ สส. พิจารณาปรับปรุงการออก
แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ประเมินโครงการท าดีด้วยหัวใจลดภัย
สิ่งแวดล้อมให้มีความเข้าใจง่ายและ
สะดวกในการปฏิบัติของหน่วยงาน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 กรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ท าการ
ปรับปรุงแบบสอบถามปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว 
ในกิ จกรรมท าดี ด้ วยหัวใจ ลดรับ ลดให้  ลดใช้
ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการท าดีด้วยหัวใจลดภัย
สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้กับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน าไปใช้
เก็บข้อมูลต่อไป 

- หนั งสือน าส่ งและ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่
ปรับปรุงแล้ว (เอกสาร
หลักฐาน 1) 

เขต 10 - 12 
17-18 ธ.ค. 61 

กำฬสินธุ์ 
ขอนแก่น 

2) ในการด าเนินงานการลดและคัดแยก
ขยะมู ลฝอยในหน่ วยงานภาครั ฐ 
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในเรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอยและการจัดเตรียม
งบประมาณ 

2) ให้ สส. เน้นกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ
การใช้พลาสติกครั้งเดียว (Single Use) 
ให้มากขึ้น เพื่ อจะได้สอดคล้องกับ
กระแสโลก และการด าเนินงาน ของ 
คพ. และนโยบายรัฐบาล 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัด
กิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักในการลดใช้
พลาสติ กแบบครั้ งเดี ยวทิ้ ง (Single Use) และ
ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

- บั น ทึ ก ก า ร ท า
กิ จกรรม  (เอกสาร
หลักฐาน 3) 
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

ประชาชน  เพื่ อแจ้ งให้ทราบถึ งวัตถุป ระสงค์ 
เป้าหมายของกิจกรรม และแนวทางการด าเนินงาน
ในการรณรงค์ลดการใช้ บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้ ง
เดียวทิ้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากข้ึน 
และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะ
ย้อนกลับมาถึงมนุษย์ 
 

2. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  

เขต 10 - 12 
17-18 ธ.ค. 61 

กำฬสินธุ์ 
ขอนแก่น 

1) การประสานงานและติดตามข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระชั้นชิดและไม่
สม่ าเสมอ ท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 

1 ) ให้  สส . ป ระสาน  สสภ . 1 0 
(ขอน แก่ น ) เรื่ อ งก ารออก แ บ บ
สอบถามการประเมินโครงการท า
ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้
การประเมินเป็นมาตรฐานในทิศทาง
เดียวกัน 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสานงาน
กับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เทศบาลนครขอนแก่น 

- หนังสือเชิญประชุม 
(เอกสารหลักฐาน 2) 

เขต 15-18 
9-11 ม.ค.62 

เชียงรำย 

3) การก าหนดตัวชี้วดัเป้าหมายการ
จัดการขยะมูลฝอยของแต่ละ
หน่วยงานในกระทรวงฯ ยงัไม่
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2) ให้ สส. คพ.และ สป.ทส (กยผ.) 
กพร.ทส. พิจารณาก าหนดตัวชี้ วัด
เป้ าหมายการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อมของกระทรวงฯ ให้เป็นไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกันและสอดคล้ องกั บ
ตัวชี้วัดของจังหวัด 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 กรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ร่วมกับ 
กพร.ทส. คพ. และ สป.ทส. ในการทบทวนการก าหนด
ตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและบทบาทของกระทรวงฯ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 

 

 - 3) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. 
ด าเนินการลดขยะจากถุงพลาสติก

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินงาน

- ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน (เอกสาร
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ตรวจรำชกำร
เขต/ว.ด.ป. /

จังหวัด 

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

ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง 
และรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะ ผต.ทส. ทราบทางกลุ่ม Line 
ตามเขตตรวจราชการที่คณะผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงฯ รับผิดชอบ 
 
 

ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้บุคลากรของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง 
เน้นการมีส่วนร่วม และปฏิบัติ เป็นตัวอย่างให้กับ
หน่วยงาน ประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อให้การลด 
คัดแยกขยะมูลฝอยเกิดประสิทธิผล 

หลักฐาน 4) 
 

เขต 1–4 
24–25 ม.ค.62  

สระบุร ี

4) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ก.พ.ร. ประชุมชี้แจง
ตัวชี้วัดล่าช้า (21 พ.ย. 2561) ท าให้
การจั ดเตรียมการด าเนิ นงานตาม
มาตรการฯ ล่าช้าและซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน  

4) ขอให้ สส. เป็นหน่วยงานต้นแบบ
ในการปฏิบัติตามมาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
ใน กิ จ ก รรม ต่ า งๆ  ที่ ห น่ ว ย งาน
ด า เนิ น การ พ ร้ อม ทั้ งห าวิ ธี ก าร
ถ่ า ย ท อ ด ใ ห้ ส า ม า ร ถ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วน เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินงาน
ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้บุคลากรของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง 
เน้นการมีส่วนร่วม และปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับ
หน่วยงาน ประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อให้การลด 
คัดแยกขยะมูลฝอยเกิดประสิทธิผล 
 

- ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน (เอกสาร
หลักฐาน 4) 
 

 

เขต 5-7 
20-21 ก.พ.62 

สงขลำ 

- 5) ให้ สส. เร่งจัดท าแบบสอบถามใน
การจัดเก็บข้อมูลการลดปริมาณการ
ใช้ถุงพลาสติกที่ได้ปรับปรุงแล้ว มา
หารือกับ  ทสจ. และ สสภ . ก่อน
สอบถามกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์
และได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่าง
การด าเนินการร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย และให้มีการ
รายงานผลการท างานในแบบฟอร์มผ่านทาง
ออนไลน์ หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะน าเข้าหารือ
กับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคต่อไป 

- หนังสือเชิญประชุม  
(เอกสารหลักฐาน 5)  
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