คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
แบบสอบทานแนวทางการดาเนินการของจังหวัด

แบบ PPR1

ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review)
งบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาค แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เจ้าภาพหลัก : สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
โครงการ : พัฒนากฎหมาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติและการกากับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5
เป้าหมาย/ผลผลิต

1. จังหวัดมีการพัฒนาต้นแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง อย่างน้อย
จังหวัดละ 2 แห่ง(ดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
แผนงานบูรณาการฯ)

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ

1. วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทุก
ประเภทและมีแผนขับเคลื่อนการดาเนินงาน

แนวทางการดาเนินการ

1. สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทุกประเภท
1.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
จังหวัดราชบุรีมีอปท. จานวน 111 แห่ง เป็นเทศบาลเมือง
4 แห่ง เทศบาลตาบล 30 แห่ง อบต. 77 แห่ง มีปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในอปท. จานวน 827.783 ตัน/วัน สามารถเก็บขนได้
จานวน 621.74 ตัน/วัน ( ร้อยละ 75.08) ไม่ได้เก็บขน จานวน
206.31 ตัน/วัน (ร้อยละ 24.92) ส่วนปริมาณมูลฝอยสะสม
ณ เดือนกันยายน 57 มีปริมาณ 464,064 ตัน ดาเนินการจัดการ
ขยะตกค้างสะสมถึงเดือนกันยายน 59 พบว่ามีปริมาณมูลฝอย
ตกค้างที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง จานวน 325,209 ตัน
(ร้อยละ 70.08) ส่วนสถานที่กาจัดมี 14 แห่ง ถูกต้องตามหลัก
วิชาการมีเพียง 2แห่ง คือบริษัทSNT Tech และบริษัทไพร์มโร้ม
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ปี 2560 จังหวัดราชบุรี จึงได้มีการเร่งรัดการจัดการมูลฝอยเพื่อ
ลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดใหม่ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนดให้มีการบริหารจัดการมูลมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
โดยมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด และ
จัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก 3Rsคือ การใช้น้อย ใช้ซ้า
และนากลับมาใช้ใหม่ เป้าหมาย เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ
มูลฝอยลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดมูลฝอยใหม่
- มีการแต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการมูลมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนาโครงการที่
เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบูรณา
การดาเนินการร่วมกัน
- ส่งเสริมให้อปท.มีระบบการจัดการมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน EHA
- ให้ความรู้และแนะนาแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชน หรือ ตาบลต้นแบบการจัดการขยะตาม
หลัก 3Rs
- ตรวจประเมินรับรองและพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้
ปัจจุบันที่อปท.เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดสะอาด” จานวน
11 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการระดับอาเภอ
คัดเลือก อปท.ที่มีการดาเนินงานดีเด่นส่งจังหวัด
- หาพื้นที่กาจัดมูลฝอยทั่วไปรวมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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1.2 การจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ได้มี
การประสานแจ้ ง อปท 111 แห่ ง ให้ มีก ารเก็บ รวบรวมขยะ
อันตรายเพื่อรอการนาไปกาจัด ในพื้ นที่ ชุมชนละ 1 แห่ง และ
ได้ร่ ว มกับกรมควบคุม มลพิษ ส านัก งานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 8
เข้าปรึกษาหารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2560 ในการเป็นศูนย์รวมในการรับขยะอันตราย
จาก อปท ของจังหวัดราชบุรีและว่าจ้างเอกชน เพื่อนาไปกาจัด
อย่างถูกวิธีต่อไป โดย อบจ. จะพิจารณาตั้งงบประมาณในการ
ด าเนิ น การจ้ า งเอกชนรั บ ขยะอั น ตรายชุ ม ชนไปก าจั ด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ : สนง.สาธารณสุขจังหวัด
จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข จานวนทั้งสิ้ น 176 แห่ง ประกอบด้ว ย
โรงพยาบาล จานวน 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จ านวน 158 แห่ ง ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนเมื อ ง จ านวน 6 แห่ ง
นอกจากนี้ ยั ง มี โ รงพยาบาลเอกชน จ านวน 6 แห่ ง เรื อ นจ า
จ านวน 2 แห่ ง คลิ นิ ก สถานพยาบาล จ านวน 263 แห่ ง
คลินิกสัตว์ จานวน 36 แห่ง
ผลการดาเนินงานมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านมา ปี 2557 - ปี
2560 โรงพยาบาล จานวน 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน 158 แห่ ง ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนเมื อ ง จ านวน
6 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จานวน 6 แห่ง และเรือนจา จานวน
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2 แห่งมีการจัดการถูกต้องทุกแห่ง (ร้อยละ100) ซึ่งมีการจัดการ
ถูกต้องตามกฎหมายโดยวิธี 1.เผาในเตาเผาที่ได้มาตรฐานของ
โรงพยาบาล 2. จ้างบริษัทเอกชนที่ได้มาตรฐานนาไปกาจัดอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
สาหรับคลินิก สถานพยาบาล 263 แห่ง จัดการถูกต้อง 145
แห่ง (ร้อยละ55.14) คลินิกสัตว์ 36 แห่ง จัดการถูกต้อง 6 แห่ง
(ร้อยละ16.67) ในส่วนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์จังหวัด และอปท. ในการแนะนา หรือ
ควบคุ ม ก ากั บ ให้ มี ก ารจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย จึงได้มีการนาประเด็น นี้เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อสธจ.)
2. ผลักดันให้มีมติของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เพื่อ
2.1 สนับสนุนและกากับดูแลให้ท้องถิ่นมีการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย

2. จังหวัดราชบุรีได้จัดให้มีการประชุม อสธจ. ครั้งที่ 1/2560
ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สสจ.ราชบุรี โดย
มีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน
ผลการประชุมมีมติที่ประชุม จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1) การออกข้อกาหนดท้องถิ่น
มอบท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีนาเรื่องเข้าที่ประชุม
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ให้ ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 3 หมวด 7 และหมวด 8 โดย
แจ้งเป็นหนังสือว่าอะไรบ้างที่ท้องถิ่นต้องทา

ปัญหา/
อุปสรรค

เป้าหมาย/ผลผลิต

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

2) การพัฒนาตลาดสดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ
-มอบส านั กงานสาธารณสุ ข จั งหวั ด ราชบุ รี แ นะน า
เทศบาลทั้ง 2 แห่ง ในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไ ขตามข้อกาหนด
พื้นฐานที่ต้องมี และที่ยังทาไม่ได้
- มอบเทศบาลทั้ง 2 แห่ง ทาแผนการปรับปรุงตลาด
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายตลาดสด น่าซื้อ โดยเน้นการทาความสะอาด
3) การจัดการขยะ และ No Foam
- มอบท้องถิ่นจังหวัด ทสจ. สสจ. นาเรื่องการจัดการ
ขยะทุ ก ประเภท และการเลิ ก ใช้ โ ฟมบรรจุ อ าหารเข้ า
คณะกรรมการใหญ่ของจังหวัดสะอาด
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนการ
4) การสมัครเข้าร่วมโครงการ EHA และรับรองมาตรฐาน EHA
จัดการมูลฝอยทุกประเภทตามแนวทาง
- ให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามแจ้งเทศบาลที่ยังไม่ส มัคร ให้ สมัคร
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental
ราชบุรี ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน EHA ในเดือนพฤษภาคม
Health Accreditation : EHA)
2560
ผลการตรวจประเมิน เทศบาลทั้งหมด 34 แห่ง สมัครเข้า
ร่ว มโครงการ จานวน 25 แห่ ง (ร้อยละ 73.53) ผ่ านเกณฑ์
EHA ใน 4 ประเด็นหลัก จานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 50) ผ่าน
EHA รหั ส 4011 (การจัด การมูล ฝอยทั่ว ไป) จานวน 14 แห่ ง
(ร้อยละ 41.18)
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5) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในคลินิก สถานพยาบาลและ
คลินิกสัตว์
- ให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งอปท. เพิ่มการออกข้อกาหนดการจัดการ
มูลฝยอติดเชื้อด้วย
- ให้สสจ.พิจารณาใบอนุญาตคลินิก ให้ดูเรื่องการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้ อด้ว ย ถือเป็นมาตรการเชิง บังคับ ทางกฎหมาย เพื่อให้
ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
3. จัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งกาเนิด และควบคุมกากับ
การดาเนินงานของสถานที่กาจัดให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

3. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข ได้มี
การดาเนินงานตามระบบเส้นทางการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อที่กาหนดไว้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ ปี 2545ในทุกส่วนของแหล่งกาเนิดจากผู้ป่วยที่มีมาใช้
บริการในสถานบริการของรัฐและเอกชน ตลอดจนมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดจากผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน เพื่อส่งกาจัดบริษัทเอกชนต่อไป
และสสจ.ราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ไปติดตามมาตรฐาน
ของสถานที่ที่บริษัทเอกชนนามูลฝอยติดเชื้อไปส่งกาจัดที่จงั หวัด
อยุธยาและจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ได้มาตรฐานและมีการ
กาจัดได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานบริการรักษาสัตว์ ประสาน
ความร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดให้ควบคุม กากับในส่วนที่
รับผิดชอบของปศุสัตว์ โดยทาหนังสือถึงปศุสัตว์ และสถาน

ปัญหา/
อุปสรรค

เป้าหมาย/ผลผลิต

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

บริการสัตว์ ทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ ปี 2545 และ พรบ.สถานพยาบาลสัตว์ เพราะใน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งระบบไม่ใช่บทบาทหน้าที่โดยตรง
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในระหว่างที่ อปท. ไม่สามารถที่จะ
ปฏิบัติได้ จึงให้แหล่งกาเนิดมูลฝอยติดเชื้อดาเนินการแทนไปก่อน
จนกว่า อปท.จะมีการออกข้อกาหนดท้องถิ่น เรื่องการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
กฎกระทรวงว่าด้วย เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อไปสู่สิ่งแวดล้อม
ขณะนี้จังหวัดราชบุรีมีเทศบาลบ้านโป่ง และเทศบาลเมือง
ราชบุรี ได้มีการร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแล้ว
4. จัดทาฐานข้อมูลชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ที่ต้นทางครอบคลุมกระบวนการดาเนินการ และ
ข้อมูลปริมาณการเกิด การลด คัดแยก และการนา
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์

4.ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ 3Rs – ประชารัฐ จังหวัด
ราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้กาหนดให้หมู่บ้าน
ชุมชน มีการดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
ณ แหล่งกาเนิดร้อยละ 100 โดยมีคณะทางานการบริหารจัดการ
มูลมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจประเมินของคณะกรรมการ
ระดับอาเภอ

ปัญหา/
อุปสรรค

เป้าหมาย/ผลผลิต

กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่น/ชุมชนมีการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการลด คัดแยก
และนามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ อาทิ ให้ความรู้
อสม., เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ กากับ ติดตาม
เป็นต้น

แนวทางการดาเนินการ

5.หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้
ความรู้ แก่ผู้นา อสม. เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบการลด คัดแยก และนามูลฝอยไปใช้ประโยชน์
สสจ.ราชบุรีร่วมกับ สสส. และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ราชบุรีสุขภาวะ เพื่อดาเนินการ
ขับเคลื่อนตาบลสุขภาวะ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตาบลต้นแบบ
เครือข่าย 12 ตาบล ตามวิสัยทัศน์ ราชบุรีเมืองสังคมคนดี มี
ความสุข ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการจัดประชุมคณะกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สธ. อปท. ผู้นาชุมชน อสม. องค์กรเอกชน และ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เช่น ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม
(ขยะ) และอุบัติเหตุ เป็นต้น
- มีการจัดทาแผน/โครงการเสนอของบประมาณจาก สสส.
- มีการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
- วิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดนวัตกรรมสู่สุขภาวะ
ข้อเสนอแนะ(ในพื้นที่)…………………………………-………..........……………………....................................
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย…………………………-………………........…………………..........……………………
ผู้รายงาน 1. นางวัลคุ์วดี โรจนาศรีรัตน์ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ :...08-9767-3409 E-mail :Wonvadee_kib@hotmail.com
2. นางสาวสุกัญญา ธรรมรักษ์เจริญ ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ :...08-1866-8938E-mail:sakura-sang@hotmail.com
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