
แบบรายงาน PDCA 1.2 (1) 
บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3  

 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 (จ านวน 11 ข้อ) 

เขตตรวจ/ 
ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามข้อสั่งการ 
เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

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

เขต 6-8 วันที่ 
27-28 มี.ค.61  
จ.สุราษฎร์ธานี 

1) การก าหนดตัวช้ีวัดด้านการจัดการ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ข อ งก ร ะ ท ร ว งฯ  ไม่
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทของ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากใน
ปัจจุบันกระทรวงฯ มีบทบาทเป็นเพียง
ห น่ วย ติ ด ต าม ต รวจส อบ ค วบ คุ ม 
(Regulator) ในการผลั กดันส่ งเสริม
สนั บ ส นุ น ให้ ห น่ วย งาน ที่ มี ห น้ าที่
เกี่ยวข้องบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ภารกิจ
หลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยู่
ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วย
ปฏิบัติ (Operator) 
2 ) ไม่ ได้ ก า ห น ด เป็ น ตั ว ช้ี วั ด ข อ ง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่มีการ
วางแผนบริหารจัดการด้านงบประมาณ
และบุคลากรในการสนับสนุนการเพิ่ม
สมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

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) 
สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) ได้บูรณาการการท างานร่วมกับ
จังหวัด อปท. และ ทสจ. ลงพื้นที่ให้ค าแนะน าการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยผล
การด าเนินงานในรอบ 10 เดือน พบว่า 
1. ร้อยละของปริมาณขยะมลูฝอยปี 2561 ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องร้อยละ 61.95 (เปา้หมายร้อยละ 51.26) 
2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยปี 2561 ท่ีน ากลับมาใช้
ประโยชนร์้อยละ 43.56 (เป้าหมายร้อยละ 43.40) 

 
E-mail : 
nyuttachana@gmail.
com 

สสภ.14  
(สุราษฎร์

ธานี) 
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

ของ อปท. ที่เช่ือมโยงกันทั้งส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น 
3) งบประมาณในการด าเนินงานด้าน
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยมีความ
ซ้ าซ้ อนกั น  เนื่ อ งจากหน่ วย งาน ที่
เกี่ยวข้องเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ
ในภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานตนเอง นอกจากนั้น  การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ ค านิยาม วิธีการเก็บ
ข้อมูล และวิธีการติดตามประเมินผล 
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (ทส. มท. 
และ จังหวัด) มีความแตกต่างกัน ส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คัดแยกขยะต้นทาง ยังขาดความร่วมมือ
ของภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ 

  2) ควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการจัดการ
ขยะมู ลฝอยตกค้างในพื้ น ให้ เป็ น ไปตาม
แผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) ได้บรูณาการการท างานร่วมกับ
จังหวัด อปท. และ ทสจ. โดยได้มกีารประชุม คกก.บริหาร
จัดการมลูฝอยของจังหวัด และ คกก.จัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ 
นอกจากน้ี สสภ.14 ลงพ้ืนท่ีร่วมกบัจังหวัด อปท. และ 
ทสจ. เพื่อให้ค าแนะน าการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างใน
พื้นที่ ผลการด าเนินงาน พบว่า ในรอบ 10 เดือนของ
ปีงบประมาณ 2561 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการ

 
E-mail : 
nyuttachana@gmail.
com 

สสภ.14  
(สุราษฎร์

ธานี) 
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

จัดการร้อยละ 59.20 และอยู่ระหว่างเร่งรัดให้ด าเนินการ
จัดการขยะตกค้างในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแผนงานบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

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

1) การจัดการขยะอันตรายในพื้นที่บาง
จังหวัดยังไม่สามารถส่งก าจัดได้ทุกพ้ืนที่ 
เนื่องจากบาง อปท. ติดปัญหาในการ
ขนส่งก าจัด และมีปริมาณขยะอันตราย
น้อย ไม่เพียงพอที่จะให้บริษัทเอกชน
เข้าไปรับในพ้ืนท่ี 
2) บางจังหวัดมีบ่อขยะที่อยู่ในพื้นที่ป่า 
เป็นบ่อที่ประชาชนน าขยะไปก าจัดเอง
และใช้งานมานาน โดย อปท. ไม่มีการ
บริการเก็บขนขยะ และยังไม่สามารถปดิ
บ่อขยะได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณใน
การด าเนินการ และ อปท. ไม่มีอ านาจ
เข้าไปด าเนินการ 
(3) อปท. มีศักยภาพค่อนข้างจ ากัดใน
การจัดการขยะ โดยเฉพาะ  อปท. 
ขนาดเล็ก เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล พบว่า ศักยภาพและความพร้อม
ในการให้บริการด้านการจัดการขยะอยู่
ในระดับต่ า จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
และการสนับสนุนทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีก าจัดขยะ เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกลสามารถจัดการขยะใน

1) ให้  ทสจ. และ สสภ. ในพื้นที่ เขตตรวจ
ราชการที่ 15 เน้นการส่งเสริมการลดขยะต้น
ทางให้มากขึ้น พร้อมกับสร้างความเข้าใจให้
ประชาชนถึงผลดีผลเสียและความจ าเป็นที่
ต้องมีเตาเผาขยะขนาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาปริมาณขยะที่มีจ านวนมากและยากต่อ
การบริหารจัดการ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.1 (เชียงใหม่) สามารถด าเนินการตดิตาม ตรวจสอบใน
พื้นที่ พร้อมทั้ง ส่งเสรมิการลดคดัแยกขยะทีต่้นทาง และสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจให้กับประชาชน อปท.ในพืน้ที่ถึงผลด ี
ผลเสยี และความจ าเป็นเรื่องเตาเผาขนาดใหญ่อยา่งต่อเนื่อง 
โดยมโีครงการฯ ที่ได้ด าเนนิการเกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง 
2. โครงการประสานความร่วมมือในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนจดัการขยะมลูฝอยและของเสีย
อันตรายในพ้ืนท่ีจังหวัด 
3. โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ 
4. โครงการลด คัดแยกขยะต้นทางเพื่อน ากลับมาใช้
ประโยชน ์
5. โครงการชุมชน โรงเรยีนปลอดขยะ 
6. โครงการส่งเสรมิพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการท าปุ๋ยจากขยะ
อินทรีย์ 
สสภ.2 (ล าปาง) ด าเนินการ ดังนี ้
1. ตรวจสอบสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยพร้อมให้ค าแนะน า
การจัดการขยะตามหลัก 3Rs เมื่อวันท่ี 29 พ.ค.61 วันท่ี 
13-15 มิ.ย.61 ณ จังหวัดแพร่ รวม 21 แห่ง 
2. ศึกษาดูงานเพื่อเสรมิศักยภาพองค์กรปกครองส่วน

ทส 0205.2(1)/847  
ลว.20 ส.ค.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail : 
nunnapus09@gmail.
com 

สสภ.1 
(เชียงใหม่) 

สสภ.2 
(ล าปาง) 
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

พื้นท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
(4) ไม่มีที่พื้นที่ส าหรับเป็นสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย เนื่องจากการคัดค้านของ
ประชาชน หรือเป็นพื้นที่ป่าที่ไม่อนุญาต
ให้ก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จึง
เกิดการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่ป่า 
(5) การน าเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก
มาใช้เพื่อจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งในระยะ
ยาวอาจก่อให้ เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศ และผลเสียต่อสุขภาพ 

ท้องถิ่น พัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 25-28 มิ.ย.61 ณ ชุมชน
บ้านหนองโจค เทศบาลต าบลโนนแดง อ.โนนแดง จ.
นครราชสมีา และเทศบาลต าบลหนองเต็ง อ.กระสัง จ.
บุรีรัมย ์
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2561 ท่ีน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ (1 ต.ค.60 – 30 ม.ิย.61) ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ สสภ.2 จ านวน 1,501.75 ตัน/
วัน ก าจัดถูกต้อง 662.12 ตัน/วัน น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
519.59 ตัน/วัน 

เขต 8 วันที่ 7 
พ.ค. 61 จ.สงขลา 
 

1 ) ก ารบู รณ าการฐาน ข้ อมู ล และ
งบประมาณระหว่าง ทส. และ มท. เพื่อ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  มี
ความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 
2) การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดด้านการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อมมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ เนื่องจากภารกิจหลักในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยรวมถึ งของเสี ย
อันตรายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะ Operator
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดย สสภ. และ ทสจ. เป็น
เพียงหน่วยงานหนึ่ งที่ ช่วยผลักดัน/

1) ควรบูรณาการฐานข้อมูลปริมาณขยะ
ระหว่าง ทส. และ มท. ให้ถูกต้องตรงกัน
เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน า
ข้อมูลที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันไปใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.16 (สงขลา) ด าเนินการ ดังนี้ 

ในระดับพื้นท่ี สสภ.16 (สงขลา) รว่มกับ สนง.ทสจ.และ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีการบูรณา
การฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โดยพิจารณา
แบบฟอร์ม มฝ.1 มฝ.2 ให้สอดคลอ้งกับแบบส ารวจ คพ.1 
และ คพ.2 และมีการรายงานข้อมลูผ่าน คกก.จดัการสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอยจังหวัด และในการน าเสนอข้อมูล
ปริมาณขยะมลูฝอยจะใช้ฐานข้อมลูเดียวกัน 

ในระดับกรม กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อก าหนด
แนวทางการจัดท าข้อมูลขยะมลูฝอยของประเทศ เมื่อวันที่ 
3 ก.ค.61 โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบกับกรอบแผนการไหล
ของขยะมูลฝอย (Waste Flow Diagram) และร่างแบบ

ทส 0205(16)/717  
ลว.23 ส.ค.61 

สสภ.16 
(สงขลา) 
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

ส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยฯ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดตามแผนงานที่ ก าหนด โดย
ด า เนิ น ภ า ร กิ จ ต่ า ง  ๆ  ใน ฐ า น ะ 
Regulator เช่น การส่งเสริม สนับสนุน 
เสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกต้อง เช่น การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม/
ให้ค าแนะน า/จัดท าเอกสาร/คู่มื อ/
แนวทาง/การลงพื้นที่ เป็นต้น 

ส ารวจข้อมลูขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ฉบับปรับปรุงท่ี
กรมควบคุมมลพิษเสนอ รวมทั้ง ขอให้ทั้ง 2 กรม ร่วมกัน
จัดท าคู่มืออธิบายและวิธีการกรอกข้อมูลขยะมลูฝอย 
พร้อมท้ังด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจใน
แนวคิด ขั้นตอน และค านยิามในการจัดท าข้อมลูขยะมูล
ฝอยของประเทศ และกรมควบคุมมลพิษสร้างความเข้าใจ
ให้ สสภ.1-16 แล้ว 

เขต 17 วันที ่
20-21 พ.ค.61  
จ.พิษณุโลกและ
เพชรบูรณ์ 

 1) ควรก าหนดเป้าหมายตัวช้ีวัด ให้สอดคล้อง
กั บ ก า รด า เนิ น งาน ขอ ง ท ส . ใน ฐ าน ะ 
Regulator เพื่อเป็นหน่วยงานทางวิชาการใน
การถ่ ายทอด สร้างความ เข้ าใจ  และให้
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.16 (สงขลา) น าเป้าหมายและตัวช้ีวัดด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ มาก าหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดการจัดการขยะมูล
ฝอยไว้ภายในแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ พ.ศ.2560-2564 และแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวดัภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2562-
2564 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
อ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน 

ทส 0205(16)/717  
ลว.23 ส.ค.61 

สสภ.16 
(สงขลา) 
สสภ.3 

(พิษณุโลก) 

เขต 17 วันที ่
20-21 พ.ค.61  
จ.พิษณุโลกและ
เพชรบูรณ์ 

- 1 ) ให้ ทุ กหน่ วยงานน านโยบาย รมว.ทส.  
(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) จ านวน 5 ข้อ ไป
ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ลดใช้พลาสติกและโฟม (2) เลิก
ใช้พลาสติกและโฟม (3) น านวัตกรรมมาใช้  
(4) ก าจัดขยะให้ถูกวิธีมีการคัดแยกขยะเพื่อ
น าไป Recycle และ (5) ควบคุมและก าจัด

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
ผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา 
25 กรกฎาคม 2561 
 จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัด เนื้อที่
ประมาณ 10 ไร่ ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจ าปี 2561  แบบท าความดี

 สสภ.3 
(พิษณุโลก) 
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

การน าเข้าขยะผิดกฎหมาย โดยองค์การสวน
สัตว์ และอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ควรเป็น
ต้นแบบในการด าเนินการลด เลิก การใช้
พลาสติกและโฟม 

ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่ งแวดล้อม ร่วมกับ ทสม.จังหวัด
เพชรบูรณ์ และวัดรัตนาราม ต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1. พิธีการเรียบง่ายเน้นเป้าหมาย ยึดตามโบราณ
ประเพณี การบวชป่า ปลูกป่า  
 2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พระสงฆ์ ประชาชน 
คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ต าบลกันจุและพื้นที่
ใกล้เคียงได้เข้าร่วม จ านวนกว่า 150 คน 
 3. วัสดุทุ กส่ วนจากธรรมชาติ  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า รีไซเคิล ไม่เป็นภาระ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร อาหารว่างบรรจุใบตอง น้ าดื่ม
ในถังคูลเลอร์ใส่แก้วน้ า ป้ายกิจกรรมท าจากผ้าดิบ งดใช้ไว
นิลพลาสติก ฯ ไม่สร้างขยะพลาสติกและของเสีย 
 
26-31 กรกฎาคม 1-2 สิงหาคม 2561 
  
 ขับเคลื่อนและด าเนินงานการพัฒนาส านักงาน
ให้เป็นส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green 
Office) ประจ าปี  2561 เพื่ อส่ งเสริม ให้ องค์ กรหรือ
หน่ วยงาน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่ างคุ้ มค่ าและมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม
และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ เทศบาลต าบลป่าแดง 
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เทศบาลต าบลวังเจ้า อ.วังเจ้า 
จ .ต า ก  แ ล ะ  วิ ท ย า ลั ย ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข สิ ริ น ธ ร      
จ.พิษณุโลก ทั้งนี้  จะก าหนดลงพื้นที่ประเมินมอบค า
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

รับรองตามความพร้อมต่อไป โดยประเมินให้ค าแนะน า
ส านักงานสีเขียว(Green Office) ตามหลักเกณฑ์ 7 หมวด 
ดังนี้  
ห ม วด ที่ 1 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ งค์ ก ร  (Organize 
Management) 
หมวดที่2 การด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Operation of 
Green Office) 
หมวดที่3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and 
Resource Utilization) 
ห ม ว ด ที่ 4 ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง เสี ย  (Office Waste 
Management) 
หมวดที่5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 
(Indoor and Outdoor Environment) 
หมวดที่6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Procurement) 
หมวดที่7 การประเมินประสทิธิภาพและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (Continual Improvement) 
 
6-8 สิงหาคม 2561 
 บูรณาการร่วมกับส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุ โลก ส านั กงานสาธารณ สุขจังหวัดพิษณุ โลก 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ส านักโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลงตรวจการจัดการตลาดสดตาม
มาตรฐานสุขลักษณะของตลาดสด และเชิญชวนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการตลาดสด พ่อค้าแม่ค้า
และประชาชนผู้มาใช้จับจ่ายซื้อของในตลาดสด เขต
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

เทศบาลต าบลหนองตม เทศบาลต าบลวงฆ้อง ในอ าเภอ
พรหมพิราม เขตเทศบาลต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง เขต
เทศบาลต าบลป่าแดง อ าเภอนครไทย เขตเทศบาลต าบล
นครไทย เทศบาลต าบลบ้านแยง อ าเภอชาติตระการ เขต
เทศบาลต าบลเนินกุ่ม เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม อ าเภอ
บางกระทุ่ม จ านวน 13 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนายกระดับ
มาตรฐานตลาดสด และเชิญร่วมกันท าความดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยสิ่ งแวดล้อม โดยกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดสด ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากคณะกรรมการตลาดสดและผู้บริหาร
เทศบาลทุกแห่ง และจะรณรงค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
8 สิงหาคม 2561 
 จัดท าสื่อโฆษณาวิทยุ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลด
ให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยได้ส่งสื่อฯ ไปยังพื้นที่
รับผิดชอบได้แก่ ทสจ.ตาก ทสจ.สุโขทัย ทสจ.อุตรดิตถ์ 
ทสจ.พิษณุโลก และทสจ.เพชรบูรณ์ เพื่อน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึง มติ 
ครม. และสร้างจิตส านึก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยลดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มา
เก็ต และงดใช้โฟมบรรจุอาหารโดยด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีโดยได้มี
การเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จั งห วั ด พิ ษ ณุ โล ก  AM 1026 KHz FM 94.25 MHz 
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

และเพชรบูรณ์ 
 
14 สิงหาคม 2561 
 ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่  3 (พิษณุ โลก) 
ร่วมกับผู้แทนบริษัท วงษ์พาณิชย์ จ ากัด เข้าให้ค าแนะน า
แนวทางการส ารวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยกับเจ้าหน้าที่ 
เรือนจ ากลาง เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถาน
หญิงจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิง
พิษณุโลก โดยผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้
การต้อนรับและร่วมรับฟัง แสดงข้อคิดเห็นตลอดด้วยดี 
เรือนจ าทั้ง 3 แห่ง มีประชากรกว่า 10,000 คน ขยะมูล
ฝอย เกือบ 20 ตันต่อวัน จะต้องลดขยะมูลฝอยให้ได้มาก
ที่สุด น ามาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยจะแยกขยะเพื่อ
การน าไปจัดการเป็น 5 ประเภท 1.ขยะเปียก ย่อยสลายได้ 
2.ขยะรีไซเคิล ขายได้ 3.ขยะเผาไหม้ได้ ( RDF ) 4.ขยะ
อันตราย 5.ขยะทั่วไป ส่ง อปท.ก าจัด ทั้งนี้ได้มีการให้ทุก
เรือนจ าเร่งส ารวจปริมาณขยะและองค์ประกอบขยะเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลในเบื้องต้น และวางแผนขับเคลื่อนโครงการ
ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม " ลดรับ ลดให้ ลดใช้ขยะ
พลาสติกและโฟม" 
 
17 สิงหาคม 2561  
 จัดประชุมเพื่อสรุปการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ปี 2561 และวางแนวทางการบริหารจัดการขยะในปี 
2562 เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บท
การจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ 2559-2564 ในเขตพื้นที่
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ 
โดยได้รับเกียรติจาก รอง กอ.รมน จังหวัด(ท) ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด เทศบาลต าบลป่าแดง เทศบาล
ต าบ ลบ้ านคลอง ที่ ป ระ ชุม ได้ มี ม ติ  เสน อ ให้ มี ตั้ ง
คณะท างานเพื่อสนับสนุน อปท.บริหารจัดการสถานที่
ก าจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและบริหารจัดการ
ขยะสะสมตกค้างให้เป็นไปตามแผนแม่บทขยะมูลฝอยฯ 
พ.ศ.2559-2564 โดยให้ รอง กอ รมน จังหวัด(ท) เป็น
ประธานคณะท างาน และ ทสจ. ทถจ. สสภ.3 เป็น
คณะท างานร่วมกัน และเพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนตาม
โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ 
ลดให้  ลดใช้ขยะพลาสติก" ตามมติ  ค.ร.ม . เมื่อ 17 
กรกฎาคม 2561 และจะรณรงค์ลดใช้ขยะพลาสติกใน
ตลาดสดในพ้ืนท่ีร่วมกันต่อไป 
 
20 สิงหาคม 2561 
 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนายกระดับเป็น
ต้นแบบด้านการจัดการขยะ ประจ าปี  2561 ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชน
ได้ทราบถึงแนวทางการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง และ
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

น าไปใช้ประโยชน์ ผ่านเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน และโรงเรียนเป็นต้นแบบ และพัฒนาเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3R ให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ 
ประกอบด้วย ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด นักเรียน ครู 
อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด ครอบคลุม
ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวมผู้เข้าร่วมประชุมอบรม ประมาณ 150 
คน  
 การประชุมครั้งนี้ ได้สรุปปัจจัยความส าเร็จ 
สะท้อนปัญหาและอุปสรรค และสิ่งที่ต้องขับเลื่อนพัฒนา
เป็นศูนย์ต้นแบบการคัดลด คัดแยกขยะมูลฝอย และการ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ จ านวน 4 กลุ่ม  
 กลุ่ม 1 ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์  
 กลุ่ม 2 ศูนย์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ  
 กลุ่ม 3 ศูนย์จัดการขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป  
 กลุ่ม 4 ศูนย์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม  
ภายหลังการด าเนินงานดังกล่าว ในระยะต่อไปจะต้อง
สนับสนุนและขับเคลื่อนในรูปแบบการบูรณาการอย่างมี
ส่วนร่วมและยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบต่อไป ซึ่งการ
จัดประชุมดังกล่าวได้ด าเนินจัดงานหรือกิจกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาหารว่าง อาหารกลางวันจะใช้
ผลิตภัณฑ์และบรรจุธรรมชาติปลอดพลาสติก เพื่อลด
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
กิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ 
 1. กิจกรรมรับบริจาค "ถุงผ้า" มือหนึ่งหรือมือ
สองที่สะอาดเราขอรับบริจาคร่วมโครงการท าความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ลดรับ 
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด สถานบริการ
ของราชการ” ในพื้นที่ต่อไป 
 2. ก าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลด
ใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ในตลาดสด โรงพยาบาล 
โรงเรียนหรือสถานบริการของราชการ ในวันที่  21 
กันยายน 2561 
 3. สนับสนุนวิชาการส่งเสริมและจัดเก็บข้อมูล
การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม แก่หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

เขต 4 วันที่ 5–8 
มิ.ย.61  
จ.กาญจนบุรี 
นครปฐม ราชบุรี 
และสุพรรณบุร ี
 
เขต 3 วันที่  
12- 15 มิ.ย.61  
จ.ฉะเชิงเทรา 
นครนายก 
ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว 

1) อัตราก าลังที่มีไม่เพียงพอไม่สัมพันธ์
กั บปริ ม าณ งานที่ เพิ่ ม ขึ้ น และ ไม่ มี
บุคลากรมาทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
2) ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
เนื่องจากขาดความเข้าใจในการคิด
ค านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการเก็บข้อมูลขยะน ากลับไปใช้
ประโยชน์ที่ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลทั้ง
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
1) อปท. ยังขาดความเข้าใจและการให้
ความร่วมมือจัดการขยะมูลฝอยและของ

1) ควรปรับบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของ ทส. ในฐานะ Regulator เพื่อ
เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการถ่ายทอด 
สร้างความเข้าใจ และให้ค าแนะน ากับส่วน
ราชการที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะ 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.5 (นครปฐม) ด าเนินการ ดงันี ้
1. ประชุมหารือแนวทางการจดัท าระบบฐานข้อมลูการ
จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง 4 
จังหวัด ได้แก่ สนง.ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
สนง.สาธารณสุขจังหวัด อปท. และ สนง.ทสจ. 
2. สรุปการให้ค าปรึกษาแนะน าสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย
ของพื้นที่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบรุี นครปฐม และ
สมุทรสาคร 
สสภ.8 (ราชบุรี) ด าเนินงานให้การสนับสนุนแนวทาง/
ความรู้ทางวิชาการในการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสรมิ
ให้ อปท.ในพ้ืนท่ีสามารถด าเนินงานและขับเคลื่อนการ

 
E-mail : 
sasiwaroon@gmail. 
com 
 
 
 
 
 
E-mail : 
nonggp@yahoo.com 
 

สสภ. 5  
(นครปฐม) 
สสภ. 8 
(ราชบุรี) 
สสภ. 7 
(สระบุรี) 
สสภ.13 
(ชลบุรี) 
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

เสียอันตรายชุมชน โดยต้องอาศัยเวลา
ในการสร้างความเข้าใจและประสาน
กลุ่มท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยบทบาท
ของ ทสจ. เป็นเพียงคณะกรรมการ
จังหวัด ไม่สามารถจะเร่งรัดด าเนินการ
ได้โดยตรง จ าต้องอาศัยการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ แล้วให้ฝ่ายเลขาฯ เป็น
ต้นเรื่องด าเนินการต่อไป 
2) การก าจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน 
ได้แก่ กลุ่มยาฆ่าแมลงและยาปราบ
ศัตรูพืช บริษัทผู้รับก าจัดไม่สามารถรับ
ก าจัดได้ เนื่องจากเง่ือนไขใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 
ที่บริษัทผู้รับก าจัดต้องปฏิบัติตามนั้น
ครอบคลุมเฉพาะการก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน ท าให้ไม่
มีกฎหมายที่ชัดเจนในการจัดการขยะ
มูลฝอยอันตรายชุมชน 
3) ปัญหาการน าเข้าขยะ electronics 
จาก ต่ า งป ร ะ เท ศ ใน พื้ น ที่ จั งห วั ด
ฉะเชิงเทรา กรณีโรงงานไม่มีปัญหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ทสจ.ฉะเชิงเทรา จะไม่มี
อ านาจเข้าไปตรวจสอบ เนื่องจากไม่ใช่
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จะเข้าไป

จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีได ้
สสภ.13 (ชลบุรี) อยูร่ะหว่างจัดท ามาตรฐานงานส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ได้แก่ ส่วนยุทธศาสตร์และ
แผนสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และมีการด าเนินการร่วมกับ คกก.จัดการปฏิกูลมลูฝอย
ระดับจังหวดั (จ.ชลบุรี และจันทบรุี) การให้ค าแนะน าการ
บริหารจดัการขยะและการขับเคลือ่นตามแผนบริหาร
จัดการขยะของจังหวัดให้กับ อปท.แกนหลัก ในพ้ืนท่ี จ.
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และ
สมุทรปราการ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือใน
การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 
E-mail : 
praneeorak@gmail. 
com 
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เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

ตรวจสอบได้ เฉพาะในกรณีมีปัญหา
สิ่งแวดล้อม จึงไม่สามารถปฏิบัติงานใน
เชิงรุก    เพื่อเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ 

  2) การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจโดยง่ายและสามารถท้ิงขยะได้
ถูกต้องตามถังขยะแบบแยกประเภท โดยจัด
ให้ มี รูปภาพตัวอย่ างขยะบนถั งขยะแยก
ประเภท เช่นรูปขวดแก้ว ขวดพลาสติ ก 
กระดาษ ฯลฯ ร่วมกับสัญลักษณ์ รีไซเคิล  
เป็นต้น 
 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.5 (นครปฐม)  
1. เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการลด คดัแยก
ขยะและของเสียอันตรายให้กับประชาชนและนักเรยีน 
ดังนี ้
- 20 ก.พ.61 ณ วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม 
- 21 ก.พ.61 ณ กศน. จ.นครปฐม 
- 6 มิ.ย.61 ณ อบต.บ้านใหม่ จ.นครปฐม 
- 7 มิ.ย.61 ณ ทต.รางกระทุ่ม จ.นครปฐม 
- 20-21 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุมลลีาวดี จ.นครปฐม 
- 27 มิ.ย.61 ณ รร.สาธิตและคลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐม 
- 13 ก.ค.61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม 
- 31 ก.ค.61 ณ ทต.สวนหลวง จ.สมุทรสาคร 
2. จัดนิทรรศการ และสื่อประชาสมัพันธ์ เรื่อง การลด คดั
แยกขยะและของเสียอันตรายให้กบัหน่วยงาน ประชาชน 
และโรงเรียน ดังนี้ 
- 17 ก.ค.61 ณ ทม.สามพราน จ.นครปฐม 
- จังหวัดพบประชาชนทุกเดือน 
สสภ.8 (ราชบุรี) ด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์การคดั
แยกขยะให้กับประชาชน ชุมชน เยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่
ของ อปท.ผ่านทางการสนับสนุนวทิยากรให้ความรู้ การจัด

 
E-mail : 
sasiwaroon@gmail. 
com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail : 
nonggp@yahoo.com 

 

สสภ. 5  
(นครปฐม) 
สสภ. 8 
(ราชบุรี) 
สสภ. 7 
(สระบุรี) 
สสภ.13 
(อุบลฯ) 

 



- 15 - 
เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

ประชุม อบรมต่างๆ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแนะน าในทุก
ช่องทาง 
สสภ.13 (ชลบุรี) สนับสนุน อปท.ด าเนินการคดัแยกขยะ
ต้นทางโดยการเป็นวิทยากรพร้อมแนะน าอุปกรณ์ถังคดั
แยกขยะ 4 ประเภท 

 
 

E-mail : 
praneeorak@gmail. 
com 

  3) ใช้สื่อท้องถิ่นเป็นช่องทางในการกระตุ้นให้
สังคมเกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.13 (ชลบุรี) ออกสื่อรายการสถานีวิทยุจังหวัดชลบรุี 
เรื่อง การลด คัดแยกขยะต้นทาง และจัดส่งเอกสารแผ่น
ความรู้ สนับสนุนให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีในการ
ประชาสมัพันธ์ต่อไป 

 
E-mail : 
praneeorak@gmail.c
om 

สสภ. 7 
(สระบุรี) 
สสภ.13 
(อุบลฯ) 

เขต 13 วันที ่26–
28 มิ.ย.61  
จ.ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี 

1) มีปริมาณขยะเช้ือเพลิง (RDF) เพื่อรอส่ง
ขายตั้งอยู่รอบอาคารคัดแยกเป็นจ านวน
มาก ไม่มีพลาสติกคลุมท าให้ เปียกฝน  
มีความช้ืน และมีปัญหาน้ าชะขยะ 
2) ไม่มีผู้รับซื้อขยะเช้ือเพลิง (RDF) ใน
พื้นที่หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง หากส่งไปขายที่
โรงงานปูนซีเมนต์ไทย จังหวัดสระบุรี 
ซึ่งมีระยะทางมากกว่า 300 กิโลเมตร 
ท าให้มีต้นทุนการขนส่งสูง 
3) เทศบาลต าบลขุนหาญมีการส่งเสริม
การคัดแยกขยะอินทรีย์และถุงพลาสติก
ที่ต้นทาง ท าให้ได้ขยะเช้ือเพลิง (RDF) 
สะอาดมากกว่า   
4) เทศบาลต าบลขุนหาญ มีแนวคิดที่จะ
คัดแยกถุงพลาสติกออกจากขยะอินทรีย์
ในขั้นตอนแรกของระบบ แล้วน ามาอัด

1) ให้ เป็ นหน่ วยงานหลักในการรณ รงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการผลิตน้ าดื่ม 
ในแต่ละจังหวัดยกเลิกการใช้พลาสติก  
(Cap seal) และเป็นส านักงานต้นแบบในการ
เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม ตามนโยบาย
ของ รมว.ทส. 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.12 (อุบลราชธาน)ี โดยส่วนควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเข้าพบรองผู้จดัการโรงแรม U Place 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 26 ก.ค.61 เพื่อ
ประสานขอความร่วมมือเลิกใช้พลาสติกหุม้ฝาขวดน้ าดื่ม 
และประชาสัมพันธโ์ครงการ “น้ าสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล” 
ตามนโยบายการแกไ้ขปัญหาพลาสติกของ ทส. และ
ก าลังขยายในสถานประกอบการอืน่ๆ ต่อไป 

 
E-mail : 
photchanee09@ 
gmail.com 

สสภ. 12 
(อุบลฯ) 



- 16 - 
เขตตรวจ/ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ 

เอกสารหลักฐาน หน่วยงาน 

ก้อนจ าหน่ายซึ่งท าจะให้ขายได้ราคาสูง
กว่า RDF ปกติ เพราะสามารถน าไปล้าง
เพื่อ Recycle เป็นเม็ดพลาสติกได้ 

  2) ให้ประสานการท างานร่วมกับเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ และเทศบาลต าบลขุนหาญ เพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน า และผลักดันให้สามารถหา
แ ห ล่ ง รั บ ซื้ อ ข ย ะ เ ช้ื อ เ พ ลิ ง  ( RDF)  
ได้ตามเป้าหมาย และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

 ด าเนินการได้ (รายละเอียด) 
สสภ.12 (อุบลราชธาน)ี โดยส่วนยุทธศาสตร์และแผน
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการตรวจติดตามการบริหารจัดการ
ระบบก าจดัขยะมลูฝอยของเทศบาลเมืองศรสีะเกษ และ
เทศบาลต าบลขุนหาญ ระหว่างวันท่ี 15-16 ส.ค.61 พบว่า 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจา
ต่อรองราคากับผู้รับซื้อขยะ RDF จ านวน 2 บริษัท ส่วน
เทศบาลต าบลขุนหาญ อยู่ระหว่างสอบราคาเพื่อน ามา
พิจารณาในคณะกรรมการก าหนดราคากลางในการซื้อขาย
ขยะ RDF 

 
E-mail : 
photchanee09@ 
gmail.com 

สสภ. 12 
(อุบลฯ) 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 จ านวน 11 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 11 ข้อ 
 
 
 


