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บัญชีข้อสั่งการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  
 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (จ ำนวน 5 ข้อ) 

เขตตรวจ/
ว.ด.ป./จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วยปฎิบัต ิ

เขต 1 
14 ก.พ. 61 
จ.พระนคร 
ศรีอยุธยำ 

1.สร้ำงควำมควำมคุ้มค่ำ และยั่งยืนใน
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ระดับพ้ืนที่ 
1) ประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด เกษตรจังหวัด และ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ในกำรจัดหำผักตบชวำในปริมำณ
ที่เหมำะสมส ำหรับเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยหมักอย่ำง
ต่ อเนื่ อง เพื่ อสร้ ำงควำมคุ้ มค่ ำและยั่ งยื นให้ กั บ
โครงกำรฯ 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
ประสำน อบต.สิงหนำท อบต.ลำดบัวหลวง ในกำรด ำเนินกำร
จัดเตรียมวัตถดิบ ในพื้นท่ีด ำเนินกำรซึ่งสำมำรถป้อนวัตถุดิบได้
อย่ำงต่อเนื่อง 

อย 0014.5/1793 
ลว. 19 เม.ย.61 
เอกสำรแนบจำก
ทสจ. 
พระนครศรี 
อยุธยำ 

ทสจ. 
พระนครศร ี

อยุธยำ 

เขต 5 
7 มี.ค 61 

จ.สมุทรสำคร 

1. มีประชำกรแฝงเข้ำมำเป็นแรงงำนใน
ส ถ ำน ป ระ ก อ บ ก ำ ร แ ล ะ โร งงำ น
อุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำกทั้งแรงงำน
ต่ำงจังหวัดและแรงงำนต่ำงด้ ำว ท ำให้ 
อปท. ต้องเพิ่มภำระในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยเพีมขึ้นอย่ำงมำกโดยฌพำะ
พื้นที่ที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชน
หนำแน่น จึงส่งผลให้มีปัญหำขยะตกค้ำง
ในสิ่งแวดล้อมสถ่นที่ก ำจัดขยะมูลฝอยบำง
แห่งยังจัดกำรไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
และมีกำรต่อต้ ำนโครงกำรก่อสร้ำง

ระดับพ้ืนที่ 
2) เร่งสร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนักในกำรลด
ปริมำณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทำงอย่ำงต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อลดปัญหำกำรจัดหำสถำนที่ก ำจัดขยะ  
และปัญหำขยะทะเลท่ีเกิดจำกขยะมูลฝอยชุมชนใน
พื้นที่   

  ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
1. โครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และ
หลัก 3 Rs. 
    1.1 สนง.ทสจ.สุมทรสำคร จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยชุมชนและกำรจัดกำรป่ำชุมชนภำยใต้โครงกำรประชำ
รั ฐร่ วมใจอนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ระหว่ำงวันที่  19 - 20 ธ.ค.60  
ณ ชุมชนปลอดขยะบ้ำนรำงพลับ ต.กรับใหญ่ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 
และพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ ำร้อน วิถีป่ำชุมชนบ้ำนพุน้ ำร้อน  
(ป่ำชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ) และพื้นท่ีโครงกำรส่งน้ ำและ
บ ำรุงรักษำห้วยกระเสี่ยว อ.ด่ำนช้ำง ต.คอกกระบือ ชุมชน  

เอกสำรแนบจำก 
ทสจ.สมุทรสำคร 

ทสจ.
สมุทรสำคร 
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สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยจำกประชำชน
ในพื้นที ่

ต.บำงยำง และเครือข่ำย ทสม. อ.กระทุ่มแบน 
    1.2 สนง.ทสจ.มุทรสำคร ได้จัดกิจกรรมกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ
จัดกำรขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทำงโดยอบรมนักเรียนแกนน ำจำก 6 
โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดหลักสองรำษฎร์บ ำรุง โรงเรียน 
วัดกระโจมทอง โรงเรียนบ้ำนด ำเนินสะดวก โรงเรียนบ้ำนโคก 
โรงเรียนวัดชัยมงคล และโรงเรียนบ้ำนปลำยคลองน้อย จ ำนวนรวม 
300 คน กำรอบรมประกอบด้วย กำรบรรยำยเรื่องสถำนกำรณ์และ
กำรจัดกำรปัญหำขยะมูลฝอย กำรสำธิตและฝึกปฏิบัติคัดแยกขยะ
เกมส์สันทนำกำร เช่น เกมส์บิงโกขยะ ช้อปปิ้งขยะ เป็นต้น รวมทั้ง
ได้มอบชุดคัดแยกขยะรไีซเคลิให้กับโรงเรยีนทั้ง 6 แห่ง ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 19 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนวัดหลักสองรำษฎร์บ ำรุง ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้ำนโคก 
    1.3 สนง.ทสจ.สมุทรสำคร จัดกิจกรรม กำรส่งเสริมชุมชน
ลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทำง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 
ณ  ห มู่ ที่  3 ต ำบ ล ค อ ก ก ระ บื อ  อ .เมื อ งส มุ ท รส ำค ร 
จ.สมุทรสำคร โดยร่วมกับ อบต.คอกกระบือ จัดกิจกรรมกำร
อบรมให้ควำมรู้ กำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง กำรคัดแยกขยะ กำร
ท ำปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์ กำรเลี้ยงไส้เดือน รวมถึงกำรปลูก
พืชด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ พร้อมมอบชุดคัดแยกขยะรีไซเคิล 
โดยมีผู้เข้ำร่วมจำนวน 30 คน 
    1.4 สนง.ทสจ.สมุทรสำคร จัดกิจกรรม กำรส่งเสริมชุมชน
ลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทำง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 
ณ อบต.บำงยำง ต.บำงยำง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร โดย
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ร่วมกับ อบต.บำงยำง จัดกิจกรรม กำรอบรมให้ควำมรู้กำร
จัดกำรขยะที่ต้นทำง กำรคัดแยกขยะ กำรท ำปุ๋ยหมักจำกขยะ
อินทรีย์ กำรเลี้ยงไส้เดือน กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกถุงพลำสติก 
พร้อมมอบชุดท ำปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์และป้ำยควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำรขยะอินทรีย์ โดยมีผู้เข้ำร่วมจำนวน 30 คน  
    1.5 สนง.ทสจ .สมุทรสำคร ได้บูรณำกำรหน่วยงำน  ที่
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน  จัดกิจกรรม  “ทอดผ้ำป่ำด้วยขยะ 
รีไซเคิล” เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสำคร 
ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 ณ วัดสุวรรณ
รัตนำรำม (วัดแครำย) ต.แครำย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 
กิจกรรมประกอบด้วย กำรรับบริจำคขยะรีไซเคิล 10 ประเภท 
กำรแสดงรณรงค์ลดขยะมูลฝอย และรักษำสิ่งแวดล้อมโดย
ชมรม TO BE NUMBER ONE กำรประกวดพุ่มผ้ำป่ำขยะรี
ไซเคิล กำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของหน่วยงำน สถำนศึกษำ และเครือข่ำย ทสม. จังหวัด
สมุทรสำคร ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 767 คน สรุปดังนี้  
     1.5.1 กำรร่วมบริจำคขยะรีไซเคิล มีปริมำณขยะ รีไซเคิล 
จำนวน 21.71 ตัน และยอดรำยได้จำกกำรขำยขยะรีไซเคิล 
จำนวน 128,683 บำท โดยได้ถวำยแด่ เจ้ำอำวำสวัดสุวรรณ
รัตนำรำม (วัดแครำย) เพื่อทำนุบำรุงศำสนำต่อไป  
     1.5.2 สนง.ทสจ.สมุทรสำคร ได้กำหนดเง่ือนไข กำรมอบ
ประกำศเกียรติคุณ สำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม “ทอดผ้ำป่ำ
ด้วยขยะรีไซเคิล”ดังนี ้ 
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- หน่วยงำนหรือองค์กรต้องมียอดบริจำคขยะรีไซเคิลมูลค่ำ 
2,000 บำทขึ้นไป  
- บุคคลทั่วไปต้องมียอดบริจำคขยะรีไซเคิล มูลค่ำ 500 บำท
ขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมบริจำคขยะรีไซเคิลที่มียอดเงินบริจำค
ขยะรี ไซ เคิ ลตำม เง่ือน ไข  ที่ กำหนด  จำนวน  46  รำย
ประกอบด้วย หน่วยงำนหรือองค์กร จำนวน 30 รำย และ
บุคคลทั่วไป จ ำนวน 16 รำย  
      1.5.3 กำรแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำร ขยะมูล
ฝอยของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ/ภำคเอกชนและหน่วยงำน
ร่วมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมจำนวน 17 รำย  
      1.5.4 ก ำ ร ป ร ะ ก ว ด พุ่ ม ผ้ ำ ป่ ำ ด้ ว ย ข ย ะ รี ไซ เคิ ล  
มีหน่ วยงำน /องค์กร/ภำคประชำชน  ส่ งพุ่ มผ้ ำป่ ำด้ วย  
ขยะรีไซเคิลเข้ำประกวด จำนวน 24 พุ่ม ผลกำรตัดสิน ดังนี ้ 
รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 : เทศบำลตำบลหลักห้ำ  
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : องค์กำรบริหำรส่วนตำบล  
คอกกระบือ  
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 : องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 
บำงยำง  
    1.6 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  จัดกำร
ฝึกอบรม "กำรจัดกำรของเสียอันตรำยชุมชนสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมสำครบุรี ช้ัน 4 อบจ. 
สมุทรสำคร โดยมีหัวหน้ำ กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำท้องถิ่น 
และบริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด เป็นวิทยำกรบรรยำย 
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ให้ควำมรู้ ในกำรอบรม  
    1.7 สนง.ทสจ .สมุทรสำคร ให้องค์ควำมรู้ทุกภำคส่วน  
ทั้งภำครัฐ เอกชน ผู้ประกอบกำร และเครือข่ำย ภำคประชำชน 
เกี่ยวกับปัญหำขยะทะเล โดยกำรอบรม กำรประชุม รวมถึง
กำรจัดนิทรรศกำร ให้ควำมรู้ในวนัสำคัญต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  

  3) ให้ศึกษำกฎหมำย หรือระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ขยะทะเล 
และสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ของจังหวัด  โดยเฉพำะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ที่มีกฎหมำยเฉพำะ เช่น พื้นที่ชำยฝั่งทะเล 
เป็นต้น 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
1. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรสำคร ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งสนับสนุนข้อมูลทำง
วิชำกำรให้กับ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสำคร ซึ่งเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร รวมถึงให้ค ำแนะน ำกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดสมุทรสำครอย่ำง
ต่อเนื่อง  
2. กำรลงพื้นที่เพื่อติดตำมประเมินสถำนภำพสถำนที่กำจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร สนง.ทสจ.สมุทรสำคร
ร่วมกับส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 สนง.สำธำรณสุขจังหวัด
สมุทรสำคร  สนง .ส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจั งหวัด
สมุทรสำคร และอปท. ในพื้นที่ ส ำรวจและประเมินสถำน
สภำพสถำนที่กำจัดขยะในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25-26 มกรำคม 
2561 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บจก.สมุทรสำคร เนเชอรัล คลีน
เอนเนอจี ต.บำงโทรัด บจก.พันท้ำยรีไซเคิล ต.พันท้ำยนรสิงห์ 
หจก.สมนึก ธุรกิจ ต .นำดี บจก . ปลำยวิว ต.แครำย หยุด
ด ำเนินกิจกำรแล้ว และ บจก. ฤตธนำรียูส ต.บ้ำนแพ้ว  

เอกสำรแนบจำก 
ทสจ.สมุทรสำคร 

ทสจ.
สมุทรสำคร 



- 6 - 

เขตตรวจ/
ว.ด.ป./จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วยปฎิบัต ิ

  4) ให ้ป ร ะ ส ำ น จ ังห ว ัด ส ม ุท ร ส ำ ค ร  เพื ่อ
ก ำหนดให้กำรจัดกำรขยะมูลฝอยเป็นวำระ
ส ำคัญเร่งด่วนของจังหวัด และขอควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนภำยในจังหวัดที ่เกี ่ยวข้อง ให้
บรรจุแผนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยไว้ในแผนกำร
ด ำ เน ิน ง ำ น แ ต ่ล ะ โค ร งก ำ ร ใน พื ้น ที ่ เ ช ่น 
โครงกำรงำนพิธี หรืองำนประจ ำปีต่ำงๆ เพื ่อ
ลดปัญหำกำรเกิดขยะมูลฝอยภำยหลังกำร
ด ำเนินงำน/โครงกำรแล้วเสร็จ 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรสำคร บรรจุแผนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยไว้ในแผนปฏิบัติ
กำรเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดต่อเนื่องทุกปี 
 

เอกสำรแนบจำก 
ทสจ.สมุทรสำคร 

ทสจ.
สมุทรสำคร 

เขต 10 
5 ก.พ. 61 

จ.เลย 
 

- 5) ให้ ประสำน สนับสนุน และร่วมกับจังหวัดเลย
จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำรจัดกำร
น้ ำ เสี ย  ต ำม บ ทบ ำท ห น้ ำที่  Regulator เพื่ อ
เตรียมกำรและป้องกันปัญหำขยะมูลฝอยและน้ ำเสีย
จำกแหล่งท่องเที่ยว 

 ด ำเนินกำรได้ (รำยละเอียด) 
ได้จัดท ำแผนปฏบิัติกำรเพื่อกำรจดักำรคณุภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวดั  ปี 2561 ส ำหรับกำรจัดกำรขยะมลูฝอยและกำร
จัดกำรน้ ำเสีย 

แผนปฏิบัติกำร
เพื่อกำรจัดกำร
คณุภำพ
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวดั ปี 
2561 

ทสจ.เลย 

 
สรุป ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ จำกกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ ทสจ. ด ำเนินกำรได้ 5 ข้อ  

 
 
 
 


