
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที ่3 

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จ านวน 22 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 6-8 
27 - 28 มี.ค. 
2561 ณ  
จ.สุราษฎร์
ธานี 

1) การก าหนดตัวช้ีวัดด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยของกระทรวงฯ ไม่สอดคล้องกับภารกิจและ
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากใน
ปัจจุบันกระทรวงฯ มีบทบาทเป็นเพียงหน่วย
ติดตามตรวจสอบควบคุม (Regulator) ในการ
ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
หน่วยปฏิบัติ (Operator) 
2) ไม่ได้ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณและบุคลากรในการสนับสนุน
การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

1) ควรบูรณาการการท างานร่วมกับจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานใน
สังกัด ทส.ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
การจัดการขยะมูลฝอย และให้ค าแนะน า
ส่งเสริมการสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย
ให้กับ อปท. ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักให้
สามารถก าจัดขยะได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1) สนง.ทสจ.สุ ราษฎร์ธานี  ได้บู รณ าการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับ สนง.ส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น จ. สุราษฎร์ธานีและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จ.สุราษฎร์
ธานี  เพื่ อสร้างวินัยของคนในพื้นที่ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยต้นทาง เช่น การบูรณาการ
ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการท า
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้, การรณรงค์การ
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs, การคัด
แยกขยะต้นทางในชุมชน สถาบันการศึกษา , 
การรณรงค์งดใช้โฟมในตลาดสถาบันการศึกษา
, การรณ รงค์ ลดการใช้ถุ งพลาสติก , การ
ขับเคลื่อน สู่โรงเรียน Zero Waste เป็นต้น  

 
1) สรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
2) ภาพการท า
กิจกรรมร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทสจ. 

สุราษฎร์ธานี 
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ของ อปท. ที่เช่ือมโยงกันทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น 
3) งบประมาณในการด าเนินงานด้านการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยมีความซ้ าซ้อนกัน เนื่องจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสนและไม่
เข้าใจในภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานตนเอง นอกจากนั้น การก าหนด
หลักเกณฑ์ ค านิยาม วิธีการเกบบข้อมูล และ
วิธีการติดตามประเมินผล ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ทส. มท. และ จังหวัด ) มีความ
แตกต่างกัน ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก
ขยะต้นทาง ยั งขาดความร่วมมื อของภาค
ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ 

ซึ่งการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ปฏิบัติหลัก   
2) สนง.ทสจ.สุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนด้าน
วิชาการ องค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ เช่นการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่
ป ระชาชน  สถานบันการศึ กษา ในพื้ นที
เป้ าหมายที่  อปท .ได้ประสานขอรับการ
สนับสนุน 

 
1) หนังสือเชิญ
เป็ นวิ ทยากร
จาก อปท. 
2) ภาพการท า
กิจกรรมร่วม 

2) ควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการจัดการ
ขยะมู ลฝอยตกค้ างในพื้ น ให้ เป็น ไปตาม
แผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
จ.สุ ราษฎร์ธานี  ได้ขับ เคลื่อนการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างให้เป็นไปตามแผน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อั นต รายของจั งห วั ดสุ ราษฎ ร์ ธานี  ซึ่ งมี
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
จ.สุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการจ.สุราษฎร์ธานี 
เป็นประธาน ในการก ากับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ อปท.เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
ตกค้ างในพื้ นที่ จ .สุ ราษฎร์ธานี  ดั งกล่ าว  
ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัด
มูลฝอยของ อปท. ที่มีปริมาณจ านวนมาก
ได้ แก่  เทศบาลนคร เกาะสมุ ย  ประมาณ 
200,000 ตันและ เทศบาลต าบล เกาะเต่ า 
ประมาณ 45,000 ตัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

 
1.รายงานการ
ประชุมคณะ-
กรรมการฯ 
2.เอกสารการ
ด าเนินการเพื่อ
จัดการขยะเก่า
ตกค้างในพ้ืนที่
เกาะ 
3.ภาพประกอบ 
การด าเนินงาน 

 
ทสจ. 

สุราษฎร์ธานี 
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ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยการน าไปก าจัด
นอกพื้นที่ ในสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ ซึ่งเทศบาลต าบลเกาะเต่าได้ ผู้รับจ้าง
แล้ว ส่วน ทน.เกาะสมุยอยู่ ในขั้นตอนการ
จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ 

เขต 15 
30 เม.ย. - 1 
พ.ค. 2561 ณ 
จ.เชียงใหม่
และล าพูน 

1) การจัดการขยะอันตรายในพื้นที่บางจังหวัดยัง
ไม่สามารถส่งก าจัดได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากบาง 
อปท. ติดปัญหาในการขนส่ งก าจัด  และมี
ปริมาณขยะอันตรายน้อย ไม่เพียงพอที่จะให้
บริษัทเอกชนเข้าไปรับในพ้ืนท่ี 
2) บางจังหวัดมีบ่อขยะที่อยู่ในพ้ืนท่ีป่า เป็นบ่อที่
ประชาชนน าขยะไปก าจัดเองและใช้งานมานาน 
โดย อปท. ไม่มีการบริการเกบบขนขยะ และยังไม่
สามารถปิดบ่อขยะได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
ในการด าเนินการ และ อปท. ไม่มีอ านาจเข้าไป
ด าเนินการ 
3) อปท. มีศักยภาพค่อนข้างจ ากัดในการจัดการ
ขยะ โดยเฉพาะ  อปท. ขนาดเลบก เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่า ศักยภาพและความ
พร้อมในการให้บริการด้านการจัดการขยะอยู่ใน
ระดับต่ า จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและการ
สนับสนุ นทางด้ านโครงสร้างพื้ นฐานและ
เทคโนโลยีก าจัดขยะ เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเลบกในพื้นที่ห่างไกลสามารถจัดการ

1) ให้  ทสจ. และ สสภ. ในพื้นที่ เขตตรวจ
ราชการที่  15 เน้นการส่งเสริมการลดขยะ 
ต้นทางให้มากขึ้น พร้อมกับสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนถึงผลดีผลเสียและความจ าเป็นที่
ต้องมีเตาเผาขยะขนาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาปริมาณขยะที่มีจ านวนมากและยากต่อ
การบริหารจัดการ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.เชียงใหม ่
     ได้ก าหนดจัดอบรมสร้างความเข้าใจกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ
นักเรียน 

 ทสจ. เขต 15 20 ส.ค.61 
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สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ขยะในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
4) ไม่มีที่พื้นที่ส าหรับเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย เนื่องจากการคัดค้านของประชาชน หรือ
เป็นพื้นที่ป่าที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสถานท่ีก าจัด
ขยะมูลฝอย จึงเกิดการลักลอบท้ิงขยะมูลฝอยใน
เขตพื้นท่ีป่า 
5) การน าเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเลบกมาใช้เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอย ซึ่งในระยะยาวอาจก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ และผลเสียต่อสุขภาพ 

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

- 1) 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
เพื่อน าไป Recycle และ (5) ควบคุมและ
ก าจัดการน าเข้าขยะผิดกฎหมาย โดยองค์การ
สวนสัตว์ และอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 
ควรเป็นต้นแบบในการด าเนินการลด เลิก 
การใช้พลาสติและโฟม 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.อุตรดิตถ์ 
      ด าเนินการตามข้อสั่ งการ (1) และ (2) 
โดย ทสจ.อุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ 
โดยจัดท าโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใน  
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตามนโยบาย
ของรัฐบาล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ร่วมกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม
รณรงค์ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้  
ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดเทศบาล 2 และ
รณรงค์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์  จ านวน 2 จุด  
2) เชิญชวน อ าเภอและองค์กรปกครองส่วน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทสจ. เขต 17 20 ส.ค.61 
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หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ท้องถิ่นในพื้นที่จ.อุตรดิตถ์ เพื่อร่วมรณรงค์
กิจกรรม “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ 
ลดใช้ถุงพลาสติก”  
3) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
(ทสม.) ร่วมรณรงค์ กิจกรรม “ท าความดีด้วย
หัวใจ ลดรับ ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติก” ในการ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันท่ี 7 ส.ค. 2561  
4) รณ รงค์ ส ร้ างการมี ส่ วน ร่ วมกิ จกรรม  
“ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้  ลดใช้
ถุงพลาสติก”ผ่านเวบบไซต์ ทสจ.อุตรดิตถ์และ
สื่อสังคมออนไลน์(facebook) 
5) ทสจ.อุตรดิตถ์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ป ฏิ บั ติ ก ารลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอย  
ที่ 21/2561 เพื่อให้ด าเนินงานตามมาตรการ 
ลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภายใน ทสจ .อุตรดิ ตถ์  เพื่ อ เป็ น
ตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น 
     ด า เนิ น ก า รต าม ข้ อ สั่ ง ก า ร  (3) โด ย 
ทสจ.อุตรดิตถ์ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าภาชนะคัดแยกขยะจากวัสดุเหลือใช้ 
เพื่อใช้เป็นภาชนะคัดแยกขยะรีไซเคิล รวมถึง
ใ ช้ เป็ น ภ าชน ะ  เพื่ อ ก า จั ด ข ย ะ อิ น ท รี ย์  
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

โดยด าเนินการให้ความรู้กับหน่วยงานและ
ประชาชนท่ีสนใจ 
     ด าเนินการตามข้อสั่งการ (4) โดยส่งเสริม
การคัดแยกขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางด้วยหลัก 
3R โดยการเผยแพร่ป ระชาสัมพั นธ์ท าง
ช่องทางต่างๆ รวมถึงสนับสนุนวิทยากรให้
ความรู้แก่หน่วยงาน และประชาชนที่ขอรับ
การสนับสนุน 
ทสจ.สุโขทัย 
1. แจ้งเวียนข้อสั่งการ ให้ข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าท่ี สนง. ทราบและถือปฏิบัติ 
2. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สนง. 
ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แก้วส่วนตัว กล่องอาหารใช้ซ้ า
ได้ และลด/เลี่ยง/เลิกน าถุงพลาสติกและโฟม
เข้าส านักงานฯ 
3. มีการคัดแยกขยะ เพื่อน าไป Recycle ทั้ง
ขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล 
4. มีการลดการใช้พลาสติก ในการจัดกิจกรรม
ของส านักงานฯ เช่น จัดประชุม/อบรม/
สัมมนา โดยการใช้ขวดน้ าที่ไม่มีซิล ใช้บรรจุ
ภัณฑ์ท าจากวัสดุธรรมชาติ ใช้ชุดอาหารว่างที่
ใช้ซ้ าได้ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ ทสจ.
สุโขทัย ที่ สท 
0014.5/1119 
ลว 5 ก.ย.61 
เอกสารแนบ 1 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

เขต 5 
24 พ.ค 2561 
ณ  
จ.สมุทรสาคร 

1) ระบบฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นข้อมูล
ชุดเดียวกัน เนื่องจากวิธีการคิดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
ทส. มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน 
2) เป้าหมายตัวช้ีวัดกระทรวง เรื่อง การน าขยะ
ไปใช้ประโยชน์  จ านวน 9,000 ตัน/ ปี  ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของกระทรวงในภาพรวม
ตามแผนแม่บทฯ ท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 30 
3) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบขาดการบูรณาการดา้น
นโยบาย กฎหมาย แผนงาน และงบประมาณ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง 
 
 

1) ให้  ท สจ .ป ระจวบคี รี ขั น ธ์  เพ ชรบุ รี 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ประสาน
หน่วยงานภายในจังหวัด  ในการพิจารณาน า
มาตรการการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม
มาด าเนินการ  เพื่อช่วยสนับสนุนลดขยะต้น
ทาง และสนองการด าเนินงานตามภารกิจของ
กระทรวงฯ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก cap seal 
      1) ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้น าประเดบน
ปัญหาเรื่อง cap seal ไปแจ้งในการประชุม
หั วหน้ าส่ วนราชการ  จ .ประจวบคี รีขัน ธ์  
ในเดือน มิ .ย. 2561 เพื่ อให้ส่วนราชการที่
เกี่ ย วข้ อ ง  ช่ วย ค วบ คุ ม แล ะ รณ รงค์ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานก ากับดูแลอยู่ ได้แก่ 
       - ส าน ก งาน อุ ต ส าห ก ร รม จั งห วั ด  
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หรือ SME ที่เข้าข่าย
เป็นโรงงานฯ 
       - ส านักงานพัฒนาชุมชน กลุ่ม OTOP 
หรือ SME หรือชุมชนที่มีการผลิตน้ าดื่ม 
      2) ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อในจังหวัด ได้แก่ สถานี
วิทยุ สวท. 
ทสจ.เพชรบุรี 
1) จัดท า one page ประชาสัมพันธ์รณรงค์
การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม (Cap 
Seal) ในการประชุมหัวหน้าส่ วนราชการ 
จ.เพชรบุรี ประจ าเดือน เม.ย. 2561 
2) หนังสือ ทสจ.เพชรบุรี ท่ี พบ 0014.2/491 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ขอความร่วมมือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือ 
สนง.ทสจ.
เพชรบุรี ที่ พบ 
0014.2/1142 
ลว 21 ส.ค. 
2561 

 
ทสจ.

ประจวบ 
คีรีขันธ/์ 
เพชรบุรี 

สมุทรสงคราม
/ สมุทรสาคร 

 
20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม 
(No Plastic Bottle Cap Seal)  
ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ 
3) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลิกใช้พลาสติก
หุ้มฝาขวดน้ าดื่ม (Cap Seal) 
ผ่านทางเวบบไซด์ http://www.mnre.go.th 
/phetchaburi/th/index 
และแฟ น เพ จ  (facebook)  : สน ง.ทสจ .
เพชรบุรี 
ทสจ.สมุทรสาคร 
สนง.ทสจ.สมุทรสาคร มีแนวทางการงดใช้โฟม 
และลดใช้ถุงพลาสติก โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุม จัด
อบรม จัดกิจกรรมต่างๆของ สนง. ทั้งนี้ สนง. 
ได้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามภารกิจ
ของกระทรวงฯ ดังนี ้
1) สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม “ รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ พ.ศ.2561 และกิจกกรมประชารัฐร่วมใจ 
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 5 
มิ .ย .2561 ณ  ลาน สาครบุ รี ศ าล ากลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือ 
สนง.ทสจ.
สมุทรสาคร ที่ 
สค 
0014.2/4174 
ลว. 20 ส.ค. 
2561 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

จ.สมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลา
กาญจน์  ผู้ ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร เป็น
ประธานเปิดในพิธี โดยมีการจัดนิทรรศการให้
ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 3Rs 
มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดใช้ถุงพลาสติก 
และโฟมรวมถึงการรณรงค์ใช้แก้วน้ าส่วนตัว 
2) สนง.ทสจ.สมุทรสาคร น าโดย ดร.รวมทรัพย์  
คะเนะดะ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร ร่วมเดิน
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม 
ภายใต้กิจกรรม “ ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ 
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” วันที่ 26 ก.ค. 2561 
ณ บริเวณตลาดสดมหาชัย (ตลาดยายพ่วงและ
ตลาดแม่เน้ย) 
3) สนง.ทสจ.สมุทรสาคร น าโดย ดร.รวมทรัพย์  
คะเนะดะ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.
พัฒนาชุมชน จ.สมุทรสาคร ร่วมเดินรณรงค์ลด
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม ครั้งที่  2 
ภายใต้กิจกรรม “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ 
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” วันที่ 15 ส.ค. 2561 
ณ  ตลาดป ระชารั ฐ  บ ริ เวณ ศาล ากล าง  
จ.สมุทรสาคร 
4) สนง.ทสจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ 
“จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่” ประจ าปี 2561 
วันที่  16 ส .ค . 2561 ณ  วัดศรีบู รณ าวาส  
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ต.โคกขาม อ.เมือง จ .สมุทรสาคร โดยมี
กิจกรรมภายในงานคือ การแนะน าและแจก
แผ่นพับให้ความรู้ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 
และน้ าบาดาล การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟม มอบน้ าจุลินทรีย์ EM และแจกจ่าย
กล้าไม้ให้กับประชาชนผู้ร่วมงาน 
5) สนง.ทสจ.สมุทรสาคร มีหนังสือเวียนถึง
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ขอความร่วมมือเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝา
ขวดน้ าดื่ ม  (No Plastic Bottle Cap Seal) 
และเชิญชวนร่วมรณรงค์กิจกรรม “ ท าความดี
ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
และกล่องโฟมในพ้ืนท่ีตลาดสด 

เขต 3 
12 - 15 มิ.ย.
2561 ณ  
จ.ฉะเชิงเทรา 
นครนายก 
ปราจีนบุรี 
และสระแก้ว 

1) อปท. ยังขาดความเข้าใจและการให้ความ
ร่วมมือจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน โดยต้องอาศัยเวลาในการสร้างความ
เข้าใจและประสานกลุ่มท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
โดยบทบาทของ ทสจ. เป็นเพียงคณะกรรมการ
จังหวัด  ไม่สามารถจะเร่ งรัดด าเนินการได้
โดยตรง จ าต้องอาศัยการน าเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ แล้วให้ฝ่ายเลขาฯ เป็นต้นเรื่อง
ด าเนินการต่อไป 
2) การก าจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ได้แก่ 

1) ใช้สื่อท้องถิ่นเป็นช่องทางในการกระตุ้นให้
สังคมเกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1) สนง.ทสจ.สระแก้ว ได้ประสาน สวท . 
จ.สระแก้ว ในการท าสปอร์ตวิทยุเกี่ยวกับการ
จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  แ ล ะ อ อ ก อ าก า ศ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย ได้เชิญประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว 
และ สวท.จ.สระแก้ว เข้าร่วมงานทุกครั้ ง  
เพื่อท าข่าวและเผยแพร่การจัดกิจกรรม ท้ังทาง
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ 

ตาราง
ออกอากาศ 
ตัวอย่าง
หนังสือขอ
ความ
อนุเคราะห์ 
ตัวอย่าง
กิจกรรมที่
ออกอากาศทาง
ช่อง NBT ภาค

ทสจ. เขต 3 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

กลุ่มยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช บริษัทผู้รับ
ก าจัดไม่สามารถรับก าจัดได้ เนื่องจากเง่ือนไข
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ที่บริษัทผู้รับ
ก าจัดต้องปฏิบัติตามนั้นครอบคลุมเฉพาะการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน 
ท าให้ไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในการจัดการขยะมูล
ฝอยอันตรายชุมชน 
3) ปัญหาการน าเข้าขยะ electronics จาก
ต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณี
โรงงานไม่มี ปัญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ทสจ.
ฉะเชิงเทรา จะไม่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบ 
เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จะ
เข้าไปตรวจสอบได้ เฉพาะในกรณีมีปัญหา
สิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในเชิงรุก    
เพื่อเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ 

ตะวันออก 
2) ควรปรับบทบาทหน้าท่ีให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของ ทส. ในฐานะ Regulator เพื่อ
เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการถ่ายทอด 
สร้ างความ เข้ าใจ และให้ ค าแนะน ากับ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1) สนง.ทสจ.สระแก้ว ร่วมกับ สสภ.ที่  7 
(สระบุรี) ร่วมลงพื้นที่ส ารวจสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย และให้ค าแนะน าทางวิชาการในการ
จัดการขยะมูลฝอย 
2) ให้การสนับสนุนวิทยากรด้านการจัดการ
ขยะมู ลฝอยให้ แก่  อปท . โรงเรียน  และ
หน่วยงานต่างๆ 
 

หนังสือ
ประสานเพื่อลง
พื้นที่สถานที่
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 
หนังสือจาก
หน่วยงาน
ต่างๆ ขอความ
อนุเคราะห์
วิทยากร 

ทสจ. เขต 3 20 ส.ค.61 

3) การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่าย โดยจัดให้มีรูปภาพ
ตัวอย่างขยะบนถังขยะแยกประเภท เช่นรูป
ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ ฯลฯ ร่วม
กับสัต่อไปญลักษณ์รีไซเคิล เพื่อให้สามารถท้ิง
ขยะในถังขยะแบบแยกประเภทได้ถูกต้อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย
ชุมชน และใช้สัญลักษณ์รูปภาพ 
2) จัดท าหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสรมิการคัดแยก
และจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนเผยแพร่
ให้แก่ อปท. และโรงเรียน 

รูปภาพ
ประกอบ 
การ์ตูนทูตน้อย
จอมพิชิตขยะ
อันตรายชุมชน 

ทสจ. เขต 3 20 ส.ค.61 

4) กรณีปัญหาการน าเข้าขยะ electronics 
จากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ให้ ทสจ.ฉะเชิงเทรา ท าหลักฐานเป็นหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามกฎหมาย
โรงงาน โดยขอให้ รายงานผลการแก้ ไข 
ให้ ทสจ. ทราบ และให้มีหนังสือติดตามทวง

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
      สนง.ทสจ.ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับ สสภ.13 
(ชลบุรี ) และ ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก มีการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานจ านวน 2 แห่ง                   
ที่ เกิดปัญหาน้ าเสียมี โลหะหนักเกินเกณฑ์
ม าตรฐาน  ได้ รายงาน  ผวจ .ฉะ เชิ งเท รา               

ยังไม่แล้วเสรบจ 
ขอเรียนว่า               
ได้ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการ
ของผู้ตรวจ
ราชการฯ                 
แต่อยู่ระหว่าง

ทสจ.
ฉะเชิงเทรา 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ถามเมื่อไม่มีการรายงานผลกลับมา เมื่อท า
หนังสือติดตามแล้ว ให้ส าเนาแจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อทราบ 

และให้อุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา รวมถึง               
ทั้ง 3 หน่วยงาน (ทส.)   ได้มีแผนการติดตาม
ตรวจสอบโรงงานที่ ส่ งผลกระทบมลพิษ        
สู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมต่อไป เมื่อวันที่ 14 – 17 
ส .ค . 2561 อ ยู่ ร ะห ว่ า งรอผ ล ก ารต รวจ
วิเคราะห์  

ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
ขั้นตอน
ดังกล่าว 

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

1) มีปริมาณขยะเช้ือเพลิง (RDF) เพื่อรอส่งขาย
ตั้งอยู่รอบอาคารคัดแยกเป็นจ านวนมาก ไม่มี
พลาสติกคลุมท าให้เปียกฝน มีความช้ืน และมี
ปัญหาน้ าชะขยะ 
2) ไม่มีผู้รับซื้อขยะเช้ือเพลิง (RDF) ในพื้นที่หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง หากส่งไปขายที่โรงงานปูนซีเมนต์
ไทย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีระยะทางมากกว่า 300 
กิโลเมตร ท าให้มีต้นทุนการขนส่งสูง 
3) เทศบาลต าบลขุนหาญมีการส่งเสริมการคัด
แยกขยะอินทรีย์และถุงพลาสติกที่ต้นทาง ท าให้
ได้ขยะเชื้อเพลิง (RDF) สะอาดมากกว่า   
4) เทศบาลต าบลขุนหาญ มีแนวคิดที่จะคัดแยก
ถุงพลาสติกออกจากขยะอินทรีย์ในขั้นตอนแรก
ของระบบ แล้วน ามาอัดก้อนจ าหน่ายซึ่งท าจะให้
ขายได้ราคาสูงกว่า RDF ปกติ เพราะสามารถ
น าไปล้างเพื่อ Recycle เป็นเมบดพลาสติกได้ 
 
 

1) ให้ เป็นหน่ วยงานหลักในการรณ รงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการผลิตน้ าดื่ม 
ในแต่ ละจั งหวัดยกเลิ กการใช้พลาสติ ก  
(Cap seal) และเป็นส านักงานต้นแบบในการ
เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม ตามนโยบาย
ของ รมว.ทส. 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
1) ทสจ.ยโสธร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพและความร่วมมือในการจัดการขยะที่
ต้นทาง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ 
“รวมพล คนยโสธร เลิกใช้พลาสติก” ประจ าปี
งบประมาณ 2561  ในวันที่ 31 พ.ศ. 2561   
ณ  ห้องประชุมอมราวดี โรงแรม เดอะ กรีน
ปาร์คแกรนด์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างจิตส านึก ความตระหนักต่อปัญหา
และผลกระทบจากขยะมูลฝอย พร้อมทั้ ง  
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ลด ละ เลิกใช้พลาสติก ร่วมถึงพลาสติกหุ้มฝา
ขวด (Cap Seal)  กับหน่วยงานภาครัฐและ      
ผู้ประกอบกิจการน้ าดื่ม และจากการติดตาม
ผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้ประกอบกิจการ 
น้ าดื่มทุกรายได้ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝา
ขวดแล้ว 

 ทสจ.เขต 13 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

 
 

2 ) ท ส จ .ย โส ธร  ได้ จั ด กิ จ ก รรม รณ รงค์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ท าความดี ด้วยหัวใจ 
ลดรับ ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” 
ภายใต้โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
หูหิ้วและกล่องโฟม พร้อมทั้งส ารวจเกบบข้อมูล
ปริมาณกล่องโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่
ตลาดเกษตรกร (ตลาดเขียว) จ านวน 2 ครั้ง 
ในวันท่ี 20 และวันท่ี 24 ก.ค. 2561 
3) ทสจ.ยโสธร ร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จ.ยโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ท าความดี ด้วยหัวใจ 
ลดรับ ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” 
ภายใต้ โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
หูหิ้วและกล่องโฟม ในพื้นที่ตลาดเกษตรกร          
(ตลาดเขียว)  ในวันที่ 17 ส.ค. 2561 
4) ทสจ.ยโสธร ก าหนดจัดประชุมติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน
พื้นที่จังหวัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

“ท าความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติกและโฟม” ภายใต้ โครงการ  ท า
ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่ งแวดล้อม โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2561  

2) ให้ประสานการท างานร่วมกับเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ และเทศบาลต าบลขุนหาญ 
เพื่ อให้ค าปรึกษาแนะน า และผลักดันให้
สามารถหาแหล่งรับซื้อขยะเช้ือเพลิง (RDF) 
ได้ตามเป้าหมาย และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.ศรสีะเกษ ประสานการท างานร่วมกับ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลต าบลขุน
หาญ เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าและผลักดันให้
สามารถหาแหล่งรับซื้อขยะเชื้อเพลิง (RDF) ได้
ตามเป้าหมาย และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ต.ค. 2560 โดย 
1) เทศบาลเมืองศรสีะเกษ ได้มีการประกาศ
ขายขยะเชื้อเพลิง (RDF) แล้ว 1 ครั้ง แต่ยังไม่
มีผู้ยื่นซองขณะนี้อยู่ระหว่างการก าหนดราคา
กลาง ครั้งท่ี 2  
2) เทศบาลต าบลขุนหาญ อยูร่ะหว่างการ
ก าหนดราคากลาง 

หนังสือ 
สนง.ทสจ. 
ศรีสะเกษ  
ที่ ศก 
0014.5/1652 
ลว 27 ส.ค. 
2561 

ทสจ.ศรสีะเกษ 20 ส.ค.61 

เขต 16 
3 – 4 ก.ค.
2561 ณ  
จ.พะเยา 

1) จ.พะเยา เร่งรัดให้ ทสจ.พะเยา ด าเนินการ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ให้ทันเวลา ทั้งการก่อสร้างด่าน
ชายแดน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็น
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

1) เร่งประสานกรมควบคุมมลพิษ พิจารณา
และตรวจสอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ของ 
จ.พะเยา ที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวน
แห่งชาติทั้ง 2 แห่ง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ได้จัดท าหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้ามาตรวจสอบพื้นที่
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของส านักงาน
เทศบาลทั้ง 2 แห่ง เพื่อพิจารณาให้ความเหบน

1) หนังสือ 
ทสจ.พะเยา 
ที่ พย 0014.2 
/877 ลงวันที่ 
26 มิ.ย. 2561 

ทสจ.พะเยา 20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ประกอบการพิจารณาในการขอใช้พื้นที่จาก
กรมป่าไม้ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้พิจารณา
และให้ความเหบนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  ทสจ.
พะเยา จะได้น าความเหบนดังกล่าวด าเนินการ     
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2) หนังสือ 
กรมควบคุม 
มลพิษ  
ที่ ทส 0304/ 
6623 ลงวันที่ 
9 ก.ค. 2561 

เขต 15 
10 - 12 ก.ค. 
2561 ณ จ.
แม่ฮ่องสอน 

1) ไม่มีพื้นที่ท่ีใช้เป็นสถานท่ีก าจัดขยะ เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ป่าซึ่งต้องใช้ระยะ
เวลานานในการด าเนินการ และหลาย อปท.  
มีพื้นที่อยู่ ในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน ๑ และ ๒ ซึ่งไม่
สามารถพัฒนาให้เป็นสถานท่ีก าจัดขยะได้ 
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลายพื้นที่ 
ประชาชนยังไม่เหบนว่าขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่
ต้องจัดการ และยังไม่ให้ความร่วมมือในการแยก
ขยะเท่าที่ ควร และกระบวนการให้ความรู้ 
ในช่วงเวลาราชการส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการตอบ
รับเข้าร่วมจากภาคประชาชน เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่ประชาชนต้องประกอบกิจกรรมท ามา
ห ากิ น ห รื อ ท า ไร่ ท าน า  ซึ่ งห ล าย  อ ป ท . 
จ าเป็นต้องปรับการด าเนินงานเป็นช่วงเยบนหลัง
หกโมงเยบนเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด 
3) การเกบบและบันทึกข้อมูลขยะรีไซเคิลหรือ
ขยะที่ ส ามารถน ากลับมาใช้ ใหม่ ในระบบ

1) ควรร่วมกับ อปท. ในการส่งเสริมการ
จัดการขยะที่ต้นทาง โดยใช้นวัตกรรมการ
ก าจัดขยะแบบใหม่ที่ใช้ต้นทุนน้อยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่และศักยภาพของชุมชน 
 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ตามที่ สนง. ทสจ.มส. ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่  
จ.แม่ฮ่องสอนพบว่า ปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยหลัก ๓ ประเดบน ประกอบด้วย 
   (๑) ปัญหาเรื่องความชัดเจนของการจัดการ
ขยะอันตรายในพื้นที ่
   (๒) ปัญหาการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
ยังมีอัตราส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
   (๓) ปัญหาพื้นท่ีในการก าจัดขยะ 
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สนง.ทสจ.มส. และ 
สนง. ท้องถิ่นจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้จัด
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการขยะ
อันตราย ซึ่งมีมติสรุปแนวทางด้านการจัดการ
ขยะอันตราย โดยให้มีการจัดส่งขยะอันตราย
ในพื้นที่ไปก าจัด ๒ ครั้ง/ปี ให้ อปท. ในแต่ละ
อ าเภอประชุมหาจุดขนถ่ายขยะอันตราย ๗ จุด 

 ทสจ. 
แม่ฮ่องสอน 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน มีเพียงกิจกรรมการเรียก
คืนของ อปท. เท่านั้น ส่วนข้อมูลการขายผ่าน
ร้านรับซื้อของเก่า และกิจกรรมของโรงเรียน ยัง
ไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
4) ขาดเครื่องช่ังน้ าหนักขยะมูลฝอย ในสถานที่
ก าจัดขยะฝอย 

๗ อ าเภอ โดยมี อบจ. เป็นหน่วยงานหลักใน
การว่าจ้างขนส่งขยะอันตรายไปก าจัด โดยเริ่ม
ขนส่งขยะอันตรายไปก าจัดปี ๒๕๖๒ 
- ในส่ วนของขยะทั่ วไปและขยะอินทรีย์ 
สนง.ทสจ.มส. ได้เชิญ อปท. เข้าร่วมอบรม
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการน า
ขยะทั่วไปและขยะอินทรีย์กลับไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะในพื้นที่ 
จากการอบรมดังกล่าวได้มีหลาย อปท. น า
เทคโนโลยีบีบอัดขยะทั่วไป ไปทดลองใช้ใน
พื้ น ที่ น า ร้ อ ง  เพื่ อ น า ข ย ะ ทั่ ว ไป เข้ า สู่
กระบวนการรี ไซ เคิ ล  และ เป็ นพลั งงาน
เชื้อเพลิงทดแทน  
- ทั้งนี้ สนง.ทสจ.มส. ได้มุ่งเน้นให้ อปท. เน้น
การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการมีสว่นร่วม
ของประชาชนให้มากที่สุดเป็นอันดับแรก โดย
ใช้นวัตกรรมพื้นที่บ้านในการประยุกต์ใช้ในการ
จัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นภาชนะรองรับขยะใน
ชุมชน หรือในครัวเรือน การประยุกต์ใช้เสวียน
ในการก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน สนับสนุน
กิจกรรมลด และคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อสร้าง
นิสัยและความเคยชินในการคัดแยกขยะ  
เป็นต้น 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

2) ควรขยายผลชุมชนต้นแบบในการจัดการ
ขยะที่ประสบผลส าเรบจ ในพื้นที่ เมือง และ
พื้นที่สูง พร้อมกับสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- ปัจจุบันชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย
จาก ๑ อปท. ๑ ชุมชนต้นแบบ ได้พัฒนาขยาย
ผลการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ อ.ปาย 
โดยได้ใช้แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ตลาดนัดขยะ กองทุนขยะ  
มาประยุกต์ใช้ใน อปท. ในพ้ืนท่ี อ าเภอปาย  
- อ าเภอขุนยวมได้ประชุมระดับอ าเภอเพื่อน า
แนวทางการจัดการขยะโมเดลเมืองแปงเข้ามา
จัดการขยะในพื้นที่เช่น เดียวกับอ าเภอปาย 
โดยผ่านกิจกรรมขยะแลกไข่ในชุมชน และการ
รณรงค์รวบรวมขยะทั่วไปเพื่อน าไปจ าหน่าย 
โดยได้ประสาน บ.เอกชน เข้ามาเกบบขน และมี
แผนด าเนินการในลักษณะ MOU เกบบรวบรวม
ขยะทั่วไปเพื่อส่งก าจัดในพ้ืนท่ี 
- ซึ่ งจากการส ารวจพบมีการขยายผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะ
ขยะรีไซเคิล มีครัวเรือนร่วมด าเนินการแยก
ขยะรีไซเคิลมากกว่าร้อยละ ๖๐ 

 ทสจ. 
แม่ฮ่องสอน 

20 ส.ค.61 

3) ควรประสานงานร่วมกับส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการพิจารณาพื้นที่  
ที่ประชาชนไม่เข้าท าประโยขน์ โดยส่งคืน
พื้นที่ ดั งกล่าวเข้า โครงการ คทช.จังหวัด

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
- สนง.ทสจ.มส. ได้ประสาน สนง.ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในการพิจารณาหาพื้นที่ที่ไม่มี
การเข้าท าประโยชน์ พบว่าทุกพื้นที่มีการใช้

 ทสจ. 
แม่ฮ่องสอน 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

แม่ฮ่องสอน เพื่อขอใช้เป็นพื้นที่ก าจัดขยะ 
มูลฝอย 

ประโยชน์เพื่อท าการเกษตรเตบมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ 
สนง.ทสจ.มส. ได้ด าเนิน การส ารวจพื้นที่ที่ไม่
อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ช้ัน ๑ และ ๒ ซึ่งมี อปท. ที่
ไม่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ป่าดังกล่าวจ านวน ๗ แห่ง 
สนง.ทสจ.มส. ได้ประสานให้พื้นที่ดังกล่าวส่ง
เอกสารขอใช้พื้นที่เพื่อขอใช้เป็นสถานที่ก าจัด
ขยะ และมี อปท. ได้ยื่นเอกสารแล้วแต่ยังไม่
ครบถ้วน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม 
- หากพื้นที่ อปท. ๗ แห่ง ได้ยื่นขอใช้พื้นที่ป่า
และได้รับอนุมัติแล้ว จังหวัดมีแผนให้พื้นที่ ๗ 
แห่งนั้นเป็นศูนย์ก าจัดขยะของจังหวัด 

ด้านจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :  
1. พ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ จ านวน 140,000 ไร่ 
2. พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น จ านวน  110,022 ไร่ 
3. จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จ านวน 207,000 ไร่ 
4. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ จ านวน 34,950 ไร่ 
เขต 15 
30 เม.ย. - 1 
พ.ค. 2561 ณ 
จ.เชียงใหม่
และล าพูน 

1) ได้รับงบประมาณในการฟื้นฟูสภาพป่าใน 
แต่ละปีจ านวนน้อย 
2) ปัญหาอุปสรรคในด้านสภาพภูมิประเทศ โดย
พื้นที่บางจุดอยู่ในสภาพสูงชัน ยากต่อการเข้าไป
ด าเนินการฟื้นฟูป่า 
3) การขอคืนพื้นที่หรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
น ามาปลูกพ้ืนฟูท าได้ยาก 

1) ให้ ทสจ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 
และ ปม. บูรณาการการท างานและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน กรณีจังหวัดจะสนับสนุน
งบประมาณปลูกป่าในพื้นที่ป่า เพื่อเป็นการ
ด า เนินการตามแผนพัฒนาจั งหวัดและ
แผน พัฒ นากลุ่ ม จั งห วัด ให้ เป็ น ไป ต าม
เป้าหมายที่ก าหนด และให้ ปม. วางแผนการ

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.เชียงใหม ่
1) ด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
400 ไร่ 
2) ด า เนิ น โค รงการส่ ง เส ริม การป ลู ก ไม้

 ทสจ. 
เขตตรวจ 15 

20 ส.ค.61 
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เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

ปลูกบ ารุงรักษาควบคู่กันไปด้วย เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่
เกษตรกรรม ปี งบประม าณ  พ .ศ . 2561 
จ านวน 600 ไร่ 
3 ) ด า เนิ น โค ร งก า ร ฟื้ น ฟู ร ะ บ บ นิ เว ศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 800 ไร่ 
4) ด าเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพื่อชีวิต 
ที่ดีขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
1,180 ไร่  
5) อัตราการรอดตายของป่าท่ีปลูกเพิ่ม  
ร้อยละ 80 

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

1) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการ
อนุญาตให้ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติใช้ระยะเวลานาน และบางพื้นที่มีการ 
ทับซ้อนกับ สปก. บางส่วนจึงมีความล่าช้าใน
การด าเนินงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
น้อยเกินไป 
2) ได้รับแผนปฏิบัติงานล่าช้า เมื่อวันที่  22
ธันวาคม 2560 ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้าด้วย 

1) ให้ ทสจ. และ สจป. ในพื้นที่ เขตตรวจ
ราชการที่  17 วางแผนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับแผนการประชุมคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ  และเร่งรัดในการจัดท า
ข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อเสนอขอความเหบนชอบ
จากคณะกรรมการฯ อย่างเร่งด่วน 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.อุตรดิตถ์ ด าเนินการดังนี ้
1) ให้ สจป.จดัท าข้อมูลสนับสนุน ทสจ.เพื่อ
เป็นหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาต 
2) เร่งรดัให้ อปท.ให้ความเหบนชอบน าพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติไปด าเนินการจดัที่ดนิท ากินอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากเป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาอนุญาต 
ทสจ.สุโขทัย 
1. พื้นที่เป้าหมาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสุเม่น 
ขั้ น ตอนกระบ วน การจัดห าที่ ดิ น  เนื้ อที่                
794 – 1 – 62 ไร่  ร าษ ฎ ร  102 ร าย  112 
แปลง เสรบจสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัด
ที่ดิน และการส่งเสริมอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ ทสจ.
สุโขทัย ที่ สท 
0014.5/1119 
ลว 5 ก.ย.61 
เอกสารแนบ 2 

 

ทสจ.ตาก 
ทสจ.

พิษณุโลก 
ทสจ.

เพชรบูรณ์ 
ทสจ.สุโขทัย 
และ ทสจ.
อุตรดิตถ ์

20 ส.ค.61 
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สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

2. พื้ น ที่ เป้ า ห ม า ย  ป่ า ส ง วน แ ห่ ง ช า ติ               
ป่าเขาหลวง อยู่ระหว่างขั้นตอนการเหบนชอบ
พื้นที่  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง เนื้อที่ 
6,012 – 1 – 62 ไร่ ราษฎรผู้ครอบครอง 931 
ราย 1,138 แปลง 

 

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

1) ผู้น าชุมชนและชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือใน
การป ฏิ บั ติ งาน ของเจ้ าห น้ าที่    ที่ เข้ า ไป
ด าเนินการจับกุมด าเนินคดี และรื้อถอน ตาม
แนวทางทวงคืนพ้ืนท่ีป่า 
2)  ประชาชนในพ้ืนท่ีบางกลุ่มขาดความมั่นใจใน
นโยบายการจัดที่ดินในรูปแบบสิทธิแปลงรวม 
และต้องการสิทธิที่ดินในรูปแบบโฉนดที่ดินราย
แปลง  
3) ราษฎรที่มาลงทะเบียนไว้อ้างตนเป็นผู้ยากไร้
ท าให้ต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา
กลั่นกรองเพื่อคัดแยกบุคคลว่าเป็นผู้ยากไร้ หรือ
นายทุน ผู้มีอิทธิพลจึงท าให้เกิดความล่าช้า 

1) ให้ประสานงานและบูรณาการการท างาน
ร่วมกันร่วมกับ สจป.7 สาขาอุบลราชธานี 
และ สบอ.9 (อุบลราชธานี) เพื่อด าเนินงานให้
ได้เป้าหมายที่ตามตัวช้ีวัดที่ได้รับในแต่ละ
จังหวัด 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ทสจ.ยโสธร 
สนง.ทสจ.ยโสธร ได้ด าเนินการประสานงาน
และบูรณาการการท างานร่วมกับ สจป.7 สาขา
อุบลราชธานี และ สบอ.9 (อุบลราชธานี) ซึ่ง
ด าเนินการทวงคืนได้ -เข้าครอบครองแล้ว 
จ านวน ๓ แปลง เนื้อท่ีรวม ๑๐๕-๐-๓๑ ไร่ 
ทสจ.อ านาจเจริญ 
1) ได้จัดประชุม คปป.จ. เพื่อพิจารณาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรที่อ้างตนเป็นผู้
ยากไร้ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หารือส่วนกลางให้
ก าหนดขอบเขต ความหมายค าว่าผู้ยากไร้ ผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่ท ากิน เพื่อน ามาใช้ในการ
ตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของราษฎรที่ ได้ ขึ้ น
ทะเบียนไว้ 
2) ให้ จั ง ห วั ด ได้ ร า ย ง าน ไป ที่ ก ร ะ ท ร ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรม
ป่าไม้แล้ว  ขณะนี้รอผลการหารือ 
 

 ทสจ.ยโสธร/  
ทสจ. 

ศรีสะเกษ/ 
ทสจ.

อุบลราชธานี
/ ทสจ.

อ านาจเจริญ 

20 ส.ค.61 
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เขต 16 
3 – 4 ก.ค.
2561 ณ  
จ.พะเยา 

1) จ.พะเยา เร่งรัดให้ ทสจ.พะเยา ด าเนินการ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ให้ทันเวลา ทั้งการก่อสร้างด่าน
ชายแดน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็น
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 
2) ในพื้นที่ โครงการ คทช. ชาวบ้านร้องขอให้
กระทรวงฯ พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อ
การท าเกษตร 

1) ติดตาม ประสาน และเร่งรัดความคืบหน้า
การด าเนินโครงการ คทช. ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 6,007-0-52 ไร่ ให้แล้ว
เสรบจตามเป้าหมาย 
2) ประสานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง 
สบอ.15 (เชียงราย) เพื่อติดตามเอกสารการ
ขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ จ านวน 28 ไร่ 
ส าหรับการก่อสร้างด่านชายแดนบ้านฮวก 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยด่วน
ต่อไป 
3) ประสานกรมทรัพยากรน้ า เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าเพื่ อการเกษตรตามที่
ชาวบ้านร้องขอ ในพื้นที่  ม.6 ต.ลอ อ.จุน  
จ.พะเยา (พื้นที่ คทช.) 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ข้อสั่งการ 1)  
1. คทช.จังหวัด ให้ความเหบนชอบขอบเขตพื้นที่
และบัญชีรายช่ือผู้ถือครองที่ดิน เมื่อคราวการ
ประชุม คทช.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันท่ี 11 มิ.ย. 2561 
    (1) ป่าสงวนฯ ป่าน้ าเปื๋อย ป่าน้ าหย่วน 
และป่าน้ าลาว เนื้อที่ 5,506-2-83 ไร่ จ านวน 
767 ราย 1,059 แปลง 
    (2) ป่าสงวนฯ ป่าน้ าแวน และป่าห้วยไคร้ 
เนื้ อที่  688 -3 -52  ไร่  จ าน วน  118  ร าย      
137 แปลง 
2. ได้รายงานผลการพิจารณาของ คทช. ให้
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (คณะที่ 1) ทราบ
เมื่อวันท่ี 19 มิ.ย. 2561 
3. ได้ด าเนินการตามขั้นตอนคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน โดยมีหนังสือแจ้งให้อ าเภอที่มีพื้นที่
เป้าหมายโครงการฯ ปี2561 ตั้งอยู่คือ อ าเภอ
จุน อ าเภอภูซาง และอ าเภอเชียงค า เพื่อขอให้
ประสาน อปท. ในพื้นที่ที่ โครงการฯ ตั้งอยู่   
ให้ เปิดสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
พิจารณาเหบนชอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่   
ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว เพื่อน ามาประกอบ
ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าสงวน

ข้อสั่งการ 1) 
1) หนังสือ 
จังหวัดพะเยา 
ที่ พย 0014.3 
/8565 ลงวันที่ 
19 มิ.ย. 2561 
2) หนังสือ 
ทสจ.พะเยา    
ที่ พย 0014.3 
/881-883    
ลงวันที่       
27 มิ.ย. 2561 
3) หนังสือ   
จังหวัดพะเยา 
ที่ พย 0014.3/ 
6580 ลงวันที่ 
7 ส.ค. 2561 
 
ข้อสั่งการ 2) 
- หนังสือ   
ทสจ.พะเยา   
ที่ พย 0014.3 
/1261 ลงวันที่ 
10 ส.ค. 2561 

ทสจ.พะเยา 20 ส.ค.61 



- 22 - 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /
จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสาร
หลักฐาน 

หน่วย
ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา
สิ้นสุด 

ของการ
รายงาน 

แห่งชาติ ตามระเบียบกรมป่าไม้ มาตรา 16             
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ขอใช้พื้นที่
ต่อไป  
4. ได้เข้าร่วมช้ีแจงโครงการ ขั้นตอนการด าเนนิ
กระบวนการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ฐานข้อมูลที่ส ารวจในพื้นที่ โครงการ และ
ขั้นตอนในการพิจารณาการขออนุญาตฯ ตาม
ระเบียบกรมป่าไม้ให้ที่ประชุมรับทราบ เข้าใจ 
และพิจารณาให้ความเหบนชอบ ได้แก่ อบต.   
ทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 ,
อบ ต .แ ม่ ล าว  เมื่ อ วั น ที่  6  ส .ค . 2 5 61 ,         
ทต.ฝายกวาง, อบต.ร่มเยบน อ.เชียงค า และ 
อบต.ทุ่ งรวงทอง อ.จุน เมื่อวันที่  10 ส.ค. 
2561 ส่วน อบต.น้ าแวน ได้เร่งพิจารณาไปแลว้  
5. อยู่ในระหว่างการเสนอเรื่องราวให้ ผวจ.เพื่อ
โปรดทราบและพิจารณายื่นค าขออนุญาตฯ   
ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามระเบียบกรมป่าไม้
ต่อไป  
6. ได้จัดประชุม คทช.จ.พะเยา ครั้งที่ 2/2561 
เมื่ อ วั น ที่  1 4  ส .ค . 2 56 1  โด ย ร าย งาน        
ความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบและเร่งรัด
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
ข้อสั่งการ 2) 
ได้จัดท าหนังสือประสานกับหัวหน้าอุทยาน

 
ข้อสั่งการ 3) 
- รายงานผล 
การส ารวจ 
ความเหมาะสม 
เบื้องต้น
โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า     
อ่างเกบบน้ า  
ห้วยตุ้ม  
บ้านศรีเมือง
ชุม 
หมู่ที่ ๖ ต.ลอ 
อ.จุน จ.พะเยา 
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แห่ งชาติภู ซางให้ ติดตาม เอกสารการขอ     
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ จ านวน 28 ไร่ 
ส าหรับ เตรียมการก่อสร้างด่ านชายแดน 
บ้านฮวกแล้ว 
ข้อสั่งการ 3)  
ได้ประสานส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 
ล าปาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ า  
    ทั้ งนี้  พื้ นที่ ดั งกล่ าวอยู่ ใน เขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าห้วยดอกเขบม ป่าแม่อิงฝั่งขวา ต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเข้าด าเนินการ
ก่อสร้าง 

เขต 15 
10 - 12 ก.ค. 
2561 ณ จ.
แม่ฮ่องสอน 

1) ข้อมูลที่ ได้ เคยส ารวจไว้ไม่ครบถ้วน เช่น  
ผู้ครอบครองที่ดินมีเพียงช่ือ ไม่มีนามสกุล ไม่มี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  มีเพียง
รูปแปลงที่ดิน แต่ไม่มีรายช่ือผู้ครอบครอง เป็น
ต้น 
2) อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
3) หน่วยงานราชการบางหน่วยเข้าใช้ประโยชน์
พื้นที่เขตป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1) ควรให้ค าแนะน าแก่ราษฎรที่ เข้าร่วม
โครงการ คทช. จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ขาด
แคลนน้ า เพื่อขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ในการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรใน
พื้นที่โครงการ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
   สามารถด าเนินการได้ ตามแนวทางที่
โครงการ คทช. ก าหนดไว ้

 ทสจ. 
แม่ฮ่องสอน 

20 ส.ค.61 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 22 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 22 ข้อ  


