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 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
กรมควบคุมมลพิษ (จ านวน 10 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย :  
1. กลุ่มเป้าหมายมีการน าขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ 9,000ตัน/ปี 
2. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60 
3. กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ ฐานข้อมูลของประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    3.1 สนับสนุนการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
    3.2 เสริมสร้างศักยภาพกฎระเบียบการจัดการขยะและของเสียอันตราย จ านวน 1 เร่ือง 
เขต 12 
10 – 11 พ.ค 
2561  
จ.กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น 
มหาสารคาม 

1) ทส. ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับ อปท. 
ด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)  
ซึ่งต้องขอความร่วมมือในการด าเนินการและ
อาจไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร  
2) หลุมก าจัดขยะเก่าในพื้นที่  ซึ่งด าเนินการ 
ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และยังไม่ได้รับการแก้ไข 
น้ าเสียจากหลุมก าจัดขยะเก่าอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  
3) ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาค ไม่ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลระดับจังหวัด ส่งผลให้การท าหน้าที่ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการจัดการขยะ 
มูลฝอยไม่เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหาร

1) ควรจัดท าแผนงานบูรณาการท างานด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานภายใน 
ทส. ในระดับกรมให้ชัดเจน และเช่ือมโยงไป
ถึ งหน่ วยงาน ในระดับพื้ นที่  เพื่ อ ให้ การ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 

 เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน ทส. 
เช่ น  ค พ . ส ส . ส ผ . มี ก า ร โอ น /จั ด ส ร ร 
งบประมาณให้ สสภ. และ ทสจ. ไปเพื่อด าเนิน
กิจกรรมด้านจัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ 
ซึ่ง สสภ. และ ทสจ. เป็นหน่วยงานภายใต้ 
สป.ทส. ดังนั้น ควรให้ สป.ทส. ผู้ด าเนินการ
หลัก เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลางประสาน
ถ่ายทอด ช้ีแจง และมอบหมายให้ ทสจ. และ 
สสภ. ประสานเชื่อมโยงไปยัง อปท. ในพื้นที่ได้
โดยตรง  

 คพ. 20 ส.ค.61 

2) พิจารณาจัดท าประกาศก าหนดให้สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษ เพื่อเป็นกลไกในการก ากับให้ อปท. 
ด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 

 คพ. อยู่ระหว่างการก าหนดแผนงาน 
กลไกและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งความพร้อมของ
หน่วยงาน ทส. ในกรณีที่มีการประกาศให้

 คพ. 20 ส.ค.61 
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จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-
2564) เท่าที่ควร 

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) สถานที่ก าจัดขยะเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสียและ
น้ าเสีย รวมทั้ งการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าว 

3) ให้ ทบ. ประสาน คพ. หารือแนวทางการ
จัดท าแผนการเฝ้าระวังน้ าเสียจากหลุมก าจัด
ขยะเก่า โดยพิจารณาด าเนินการในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเป็นล าดับแรก 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 

 ทบ. มีการด าเนินการเก็บตัวอย่างจาก
บ่อติดตามตรวจสอบน้ าบาดาล ซึ่ง ทบ. ได้มีการ
ก่อสร้างไว้อยู่แล้ว ทั้งนี้ คพ. มีความเห็นเพิ่มเติม
ในการให้ ทบ. ประสานกับ สสภ. ท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการจัดท าแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบาดาล 
และประสานแจ้งผลในส่วนที่เกี่ยวข้องมายัง คพ. ด้วย 
เพื่อที่จะได้บูรณาการในการหาแนวทางในการ
เฝ้าระวังและแก้ ไขในกรณี ที่ เกิดปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

 คพ. 20 ส.ค.61 

เขต 17 
20-21 พ.ค 
2561  
จ.พิษณุโลก
และเพชรบูรณ์ 

1) ระบบฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นข้อมูล
ชุดเดียวกัน เนื่องจากวิธีการคิดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
ทส. มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน  
2) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบขาดการบูรณาการดา้น
นโยบาย กฎหมาย แผนงาน และงบประมาณ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง  
3) การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ ไม่

1) ห ารื อ ร่ วม กั บ  ม ท . ใน ป ระ เด็ น ก าร
ป รับ เป ลี่ ยน บ ทบ าท  ห น้ าที่ แ ล ะความ
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่าง ทส. และ มท. ภายหลังจากที่ได้
ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนร่วมกันในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น 
ฐานข้อมูลปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น 
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบร่วมกัน การ
จัดการขยะมูลฝอยสะสม ปี พ.ศ.2558 และ

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 

 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 คพ. หารือร่วมกับ 
สถ. เกี่ยวกับแนวทางการการจัดท าข้อมูลขยะ
มู ลฝอยของประเทศ โดย 1) สถ. จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลด้านปริมาณขยะมูลฝอย ณ 
ต้ นทางและกลางทาง และ คพ . จะ เป็ น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลในส่วนของปลายทาง ณ 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 2) คพ. และ สถ. จะใช้
ระบบ Web Service เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลขยะมูล

 คพ. 20 ส.ค.61 
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สามารถด าเนินการ 
ในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จริง  
เนื่องจาก ขาดการยอมรับจากผู้บริหารองค์กร
ป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  ข าด งบ ป ระม าณ 
ประชาชนคัดค้านและไม่ให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นต้น 
4) งบประมาณจาก คพ. ที่โอนให้ สสภ. และ 
ทสจ. ปั จจุบั น  เป็ นการโอน  2 งวด  ท าให้
หน่วยงานไม่สามารถวางแผน และเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนด   
5) เป้าหมายตัวช้ีวัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างกระทรวง และภายในกระทรวง ยังไม่
สอดคล้องกัน และไม่สามารถถ่ายทอดตวัช้ีวัดแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกันได้ จึงส่งผลต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว 
6) ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาค ไม่ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลระดับจังหวัด ส่งผลให้การท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านการจัดการขยะ 
มูลฝอยไม่เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559- 
2564) เท่าที่ควร 

ขยะมูลฝอยสะสมใหม่ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 
เป็นต้น 

ฝอยระหว่าง 2 กรม โดยจะท าการรับส่งข้อมูล
กันเป็นรายไตรมาส 3) คพ. และ สถ. ร่วมกัน
จัดท าข้อมูลคู่มือค าอธิบายและวิธีกรอกข้อมูล
ขยะมูลฝอย พร้อมทั้งด าเนินการจัดฝึกอบรม
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมและสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอน 
และค านิยามในการจัดท าข้อมูลขยะมูลฝอยของ
ประเทศ ทั้งนี้ คพ. ได้มีการจัดให้มีการประชุม
เพื่อแจ้งให้ สสภ. ทสจ. และ สถจ. เข้าใจและ
รับทราบถึ งบทบาทความร่ วมมื อในการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน
แล้วเมื่อวันที่ 7 – 8 ส.ค. 61 ณ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์ กทม. 

2) พิจารณาผลักดันให้ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค เป็นคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏกิูลระดับ
จังหวัด เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ป ระ เท ศ  (พ .ศ . 2 5 5 9 -256 4 ) ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 

 มท. เป็นผู้ถือกฎหมายว่าด้วยการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนั้น เป็นอ านาจของ 
ม ท . ใน ก ารก าห น ด อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ขอ ง
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ
จังหวัด 

 ในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกลูและ
มูลฝอยของจังหวัด มี ทสจ. เป็นองค์ประกอบ
อยู่ในคณะกรรมการฯ ทุกจังหวัดอยู่แล้ว 

 คพ. 20 ส.ค.61 
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3) พิจารณาก าหนดบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดการขยะมูล
ฝอยของ สสภ. และ ทสจ. ให้มีความชัดเจน 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  
โดย สสภ. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมและสร้างจิตส านึก และ ทสจ. เป็น
หน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล 
ส าเร็จในพื้นที่ เป็นต้น  

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 

 ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของ คพ. เห็นควร
ให้ สป.ทส. ประสาน สส หรือก าหนดเป็น
นโยบายในการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย  

 คพ. 20 ส.ค.61 

4) ให้ทุกหน่วยงานน านโยบาย รมว.ทส. (พล
เอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) จ านวน 5 ข้อ ไป
ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ลดใช้พลาสติกและโฟม (2) 
เลิกใช้พลาสติกและโฟม (3) น านวัตกรรมมา
ใช้ (4) ก าจัดขยะให้ถูกวิธีมีการคัดแยกขยะ
เพื่ อน าไป Recycle และ (5) ควบคุมและ
ก าจัดการน าเข้าขยะผิดกฎหมาย โดยองค์การ
สวนสัตว์ และอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 
ควรเป็นต้นแบบในการด าเนินการลด เลิก 
การใช้พลาสติกและโฟม 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 

 คพ. ได้น านโยบาย รมว.ทส. (พลเอก 
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) มาด าเนินการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คพ. จัดท าโครงการ “ท าความดีดว้ย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหหูิ้วและงดใช้
โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน ทั่วประเทศ ซึ่งได้รบัความ
เห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่  

1)  มาตรการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

2) รณรงค์ ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ  
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 

 คพ. 20 ส.ค.61 
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3) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้
โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 

4) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้
โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีสวนสัตว์ 

5) การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล ใน
พื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล 

เมื่ อวันที่  6 ส .ค .61 คพ.ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อให้
ทุกหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบความเป็นมา 
นโยบาย กรอบแนวทางการด าเนินงานตาม
มาตรการลดฯ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานในหน่วยงานต่อไป  

2. การควบคุมและก าจัดการน าเข้าขยะ
ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2561
นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการ 
เพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
และเศษพลาสติกที่น าเข้าจากต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบ” โดยมี  (1) รมว.ทส. เป็น
ประธานอนุกรรมการ (2) รมช.อก. / รมช.มท. 
เป็นรองประธานอนุกรรมการ (3) ปกท.ทส. 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ (4) อธิบดี คพ. 
/อธิบดี กรอ. / อธิบดี สถ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ซึ่ งคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ เสนอแนะ
มาตรการ และแนวทางการด า เนิ น การ
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้ง
ก ากับ  ดู แล  ติ ดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินการของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกับ
การบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เศษพลาสติก เซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์
ควบคุมการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีที่น าเข้า
จ ากต่ า งป ระ เท ศ อย่ า ง เป็ น ระบ บ  แล ะ
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือ 
เมื่อวันท่ี 1 และ 15 สิงหาคม 2561  

5) ปรับเปลี่ยนการโอนจัดสรรงบประมาณให้ 
สสภ. และ ทสจ. จากโอน 2 งวด เป็นโอนงวด
เดียว เพื่ อให้  สสภ. และ ทสจ. สามารถ
วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณให้ได้
ตามผลการเบิกจ่ายที่ก าหนด 
 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 

 เนื่องจาก งบประมาณที่โอนให้ สสภ. 
และ ทสจ. เป็นงบบูรณาการการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เป็นต้นมา ส านักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณให้ คพ. เป็น 2 งวด เช่นกัน 

 คพ. 20 ส.ค.61 

6) พิจารณาก าหนดมาตรการในการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หรือมาตรการเลิก
ใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 

 คพ. ได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในการยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้ม
ขวดน้ าดื่ม และเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61 คพ.จัด
แถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) การเลิกใช้ Cap Seal ในขวดน้ าดื่ม   

 คพ. 20 ส.ค.61 
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ปัจจุบัน น้ าดื่ม 5 รายใหญ่ (สิงห์ คริสตัล ช้าง 
เนสเลท์ คาราบาวแดง) เลิกใช้ Cap Seal ทั้งนี้ 
สามารถลดการใช้ Cap Seal ได้ ร้อยละ 80  

เขต 13 
26 – 28 
มิถุนายน 
2561 ณ  
จ.ศรีสะเกษ 
และ
อุบลราชธานี 

1) ไม่มีผู้รับซื้อขยะเช้ือเพลิง (RDF) ในพื้นที่หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง หากส่งไปขายที่โรงงานปูนซีเมนต์
ไทย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีระยะทางมากกว่า 300 
กิโลเมตร ท าให้มีต้นทุนการขนส่งสูง 
 
 

1) ควรเสนอแนวทางหรือประสานการ
ด าเนินงานในระดับนโยบายกับหน่วยงาน                
ที่ เกี่ยวข้อง ผลักดันให้มีแหล่งรับซื้อขยะ
เช้ือเพลิง (RDF) ในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงคัดแยกขยะ
เช้ือเพลิง (RDF) มีแหล่งรับซื้อที่ เหมาะสม 
และคุ้มทุน 
 
-  
 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ (เหตผุล) 

 คพ. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการผลักดัน
ให้มีแหล่งรับซื้อเช้ือเพลิง (RDF) ในแต่ละ
ภูมิภาค แต่เห็นควรให้ มท. โดยคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของจังหวัด มีการ
จัดท าแผนงานโดยการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูล
ฝอย ใน ระดั บ จั งห วั ด  ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งก าหนดให้มีแผนการ
ผลักดันแหล่งรับซื้อขยะเช้ือเพลิง (RDF) ไว้ 
รวมทั้งหารือกับกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการฯ ไปสู่
การปฏิบัติ โดยแนวทางให้เป็นไปตามประกาศ 
มท. เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  

 ทั้งนี้ คพ. ในฐานะหน่วยงานวิชาการ
อยู่ระหว่างจัดท าหลักเกณฑ์ทางวิชาการ
เกี่ยวกับคุณลักษณะ (Characteristic) ของ
เชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF) ซึ่ง
เมื่อวันที่  12 มิ .ย . 61 คพ. ได้จัดให้มีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลัก เกณฑ์ทาง

 คพ. 20 ส.ค.61 
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วิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของเช้ือเพลิงขยะ
ที่ เหมาะสมส าหรับขยะมูลฝอยชุมชน  ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการปรับรายละเอียดข้อคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
คพ. พิจารณาลงนามใน ร่าง ประกาศ คพ. 
ต่อไป 

 

กรมควบคุมมลพิษ จ านวน 10 ข้อ สามารถด าเนการได้ จ านวน 10 ข้อ 


