
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
     หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ (จ านวน 4 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
1. กลุ่มเป้าหมายมีการน าขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ 9,000ตัน/ปี 
2. ขยะมูลฝอยชมุชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60 
3. กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ ฐานข้อมลูของประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เขต 1–5 และ 9 
วันที่ 14-15 ธ.ค.60 
จ.ราชบุรี และ
เพชรบุรี 

1) คพ. สส. และ สป.ทส. ยังไมส่ามารถบูรณาการ
การท างานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่อง
กิจกรรมการด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน รวมถึง ยังไมส่ามารถถา่ยทอด
สัดส่วนความรับผิดชอบเป้าหมายตัวช้ีวัดลงสู่ 
สสภ. และ ทสจ. ได้ชัดเจน 
2) ทส. และ มท. มีการด าเนินงานที่แตกต่าง
กันในการก าหนดหลักเกณฑ์ ค านยิาม วิธีการ
เก็บข้อมูล และวิธีการประเมินผล ท าให้เกิด
ความไมเ่ข้าใจในการปฏบิัติงานและไมเ่ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

ระดับปฎิบัติ 
1) ควรจ าแนกงบประมาณในส่วนทีโ่อนเงิน
ให้กับ สสภ. และ ทสจ. โดยระบรุายละเอียด
ของกิจกรรมระหว่าง สสภ. และ ทสจ. ให้ชัดเจน 
รวมถึงก าหนดผลลัพธ์ของกิจกรรม เพื่อลด
ความซ้ าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
คพ. จัดท าและส่งข้อก าหนดการด าเนินงาน (Term of 
Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการกรอกข้อมูล 
การจัดการขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ. 1 
2 และ 3 ให้กับ สสภ. 1-16 และ ทสจ. 76 จังหวดั  
เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ซึ่ง TOR ดังกล่าวฯ  
มีการระบุจ าแนกประเภท/กิจกรรมในการใช้จ่าย
งบประมาณที่โอนเงินให้กับ สสภ. และ ทสจ.  
มีรายละเอยีดของกิจกรรม ปฏิทินการท างาน และ
ผลลัพธ์ของกิจกรรม ระหว่าง สสภ. และ ทสจ.  
ไว้ชัดเจน  

ทส 0303/3925  
ลว.30 เม.ย.61 

  2) ก าหนดเปา้หมายพื้นทีด่ าเนินการให้
ชัดเจน โดยระบุ พิกัด ช่ือ สถานท่ีที่ตั้ง ของ 
อปท. หน่วยงาน หรือชุมชนนั้นๆ พร้อมทั้ง
ระบุผลการด าเนินงาน เช่น กิจกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการ

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
คพ. ได้ก าหนดเป้าหมายพื้นท่ีในด าเนินการ
ครอบคลมุ 76 จงัหวัด ท่ัวประเทศ ในการ
เสนอแนะแนวทาง ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการ เพื่อผลักดันให้จังหวัดและองค์กร
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เขตตรวจ/ 

ว.ด.ป. /จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน 

ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด กิจกรรมการ
สนับสนุนทางวิชาการให้กับหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน เป็นต้น 

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมลูฝอยของตนเอง ให้เป็น
ระบบแบบแผนท่ีถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยของประเทศ 

เขต 10–14 วันที่
12–13 ก.พ.61  
จ.อุดรธาน ี

3) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะต้นทาง เนื่องจากมีทัศนคติว่าการจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นหน้าท่ีในการด าเนนิงานของ 
อปท.  
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การ
จัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 12  
ได้ก าหนดวิธีการก าจดัมูลฝอย แตไ่ม่มีการ
ก าหนดวิธีการเทกองแบบควบคุม 
(Controlled Dump) ไวชั้ดเจน ท าให้ สสภ. 
และ ทสจ. ในฐานะ Regulator ตอ้งพิจารณา
ก าหนดวิธีการและหารูปแบบที่เหมาะสม
ส าหรับการก าจดัขยะมลูฝอยให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการให้กับท้องถิ่น 

3) ให้ประมวลองค์ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยในรูปแบบชุดข้อมูลส าเร็จรูป 
เพื่อให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีและชุมชนสามารถ
เลือกชุดข้อมูลส าเร็จรูปทีเ่หมาะสมไปใช้ใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการขยายผลได้อย่างรวดเร็ว  

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
คพ. มีคู่มือวิชาการส าหรับหน่วยงานและชุมชน ใน
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง โดยในทุกๆ ปี คพ. จะเผยแพร่คู่มือ
ต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง น าไปใช้ปฏิบตัิใน
เชิงพื้นที่ รวมทั้งมกีารผา่นทางเวป็ไซต์ของ คพ. 
www.pcd.go.th ด้วยแล้ว 

 

4) ให้วางแผนการด าเนินงานกับ สสภ. ใน
การเข้าไปใหค้ าแนะน า ส่งเสริม และ
สนับสนุน อปท. ให้ความร่วมมือในการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเต็มที่ เพือ่ให้การ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด “ขยะมลูฝอยได้รบั
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ร้อยละ 60” บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ ดังกล่าว คพ. 

ได้ด าเนินการภายใต้ “โครงการเมอืงสวยใส  
ไร้มลพิษ” โดย คพ. จัดท าและส่งข้อก าหนดการ
ด าเนินงาน โครงการเมืองสวยใส  ไร้มลพิษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการกรอกข้อมูล
การจัดการขยะมลูฝอย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ.
1 2 และ 3 ให้กับ สสภ. 1 -16 และ ทสจ. 76 จังหวัด 
เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2560  

- คพ. ได้จัดการฝึกอบรม “การบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย จากแนวคิดทฤษฎ.ี..สู่การปฏิบัตจิริง” 
ระหว่างวนัที่ 7 – 9 พฤศจกิายน 2560 เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพร่วมกัน ระหว่างบคุลากร ทส. และ 
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เขตตรวจ/ 

ว.ด.ป. /จังหวัด 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน 

มท. ประกอบด้วย สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด 
และ สถจ. 76 จังหวัด ที่จะต้องด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยร่วมกัน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับ
พื้นที่ ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน บทบาทหน้าท่ี 
กฎหมาย อนุบัญญัตติ่างๆ และการถอดบทเรียน 
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย จาก
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทีม่ปีระสบการณ์ใน
การท างานด้านการจัดการขยะมลูฝอย ทั้งจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้  ได้จัดท าสรุปผลการ
อบรม พร้อมวีซีดีบันทึกการฝึกอบรม “การบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอย” จากแนวคิดทฤษฎี...สู่การ
ปฏิบัติจริง” ระหว่างวันท่ี 7 – 9 พฤศจิกายน 
2560 ให้กับ สสภ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ 
สถจ. 76 จังหวัด เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560  

  รวม    4   ข้อ สามารถด าเนินการได้     4     ข้อ  

 
  


