
 

สรุปประเด็นการตรวจติดตาม 
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 

ของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 16 
(นางสุมิตรา อติศพัท) 

 

1. ประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Issue) 

 

ขอ 1.2 

การจัดการสิ่งแวดลอมสีเขียว 
เพื่อความย่ังยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

 

กิจกรรมการจัดการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

และการจัดการขยะมูลฝอยโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อฟนฟูและพฒันาพืน้ที่สิ่งแวดลอมสีเขียว 

ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

นายมนัส สุวรรณรินทร ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย โทร. 0991422516 
นายสุกรรณ คําภู ผอ.กลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถ่ิน โทร. 0819989335 

นายรัติพงศ เทพสุภา นายกองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ โทร. 0846151726 

ดาวนโหลดเอกสารฉบับนี้ 

 

 

 
โดย Scan QR Code 



 

ทานสามารถรับชมวิดิทัศน (Video Clip) นําเสนอสรุปขอมูล 

กิจกรรมการจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพ่ือฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีส่ิงแวดลอมสีเขียว ขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โดย Scan QR Code 
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เดมิ
     องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมก่รณ์
แกปั้ญหาขยะโดยการขดุบอ่ทงิขยะใน
บรเิวณทดีนิสาธารณะหมูบ่า้น หมูท่ี
2,4,5,6,8,10   สว่นอกี 7 หมูบ่า้นไม่
มทีดีนิสาธารณะสําหรับขดุบอ่ขยะ จงึ
ไมม่ทีทีงิขยะ
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บอ่ขยะ หมูท่ ี2,4,5,6,8,10  ใกลเ้ต็ม
สาเหตเุนอืงจากไมม่กีารคดัแยกขยะชาวบา้น
ขนขยะทกุอยา่ง ทกุชนดิไปทงิในบอ่  ไมว่า่
จะเป็นขยะรไีซเคลิ  ขยะยอ่ยสลาย ขยะ
อนัตราย และขยะทัวไป
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ตามนโยบายของรฐับาล 
  ขยะคอืวาระแหง่ชาต ิ

และนโยบายของทา่นนายก
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแมก่รณ ์ 

ตอ้งคดัแยกขยะทตีน้ทาง  กอ่นจะเกดิ
ปญัหาและไปแกไ้ขปญัหาทปีลายเหตุ
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แนวทางการจดัการขยะตาํบลแมก่รณ์
การคดัแยกขยะ ณ แหลง่กาํเนดิ (ตน้ทาง)

 ขยะเปียกและ      ขยะรไีซเคลิ        ขยะทวัไป         ขยะอนัตราย
 ยอ่ยสลายได ้

-ใสเ่สวยีน
-ทําปุ๋ ยหมกั
โดยใช ้
จลุนิทรยี ์
ย่อยสลาย
-นําปุ๋ ยใน
เสวยีนมา
ปลกูผกัสวน
ครวั  
    

‐ซือขาย โดย 
ผู้นํา และ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

-ถุงพลาสติก กล่อง
นม  อัดก้อน ขาย
ให้กับบริษัทกรีน
ไลน์ฯ

‐ตังจุดรวบรวมไว้
ใน แต่ละหมู่บ้าน
‐นํามารวบรวมไว ้
ณ อบต.
‐ส่งให้อบจ.
เชียงรายกําจัด

นําคณะผูนํ้าหมูบ่า้นศกึษาดงูานการบรหิารจัดการขยะ                
(ผูใ้หญบ่า้นพรอ้มคณะกรรมการหมูบ่า้นทกุหมูบ่า้น)
                                                                                    - กองทนุสวัสดกิารชมุชนของ
คณะผูนํ้าของหมูบ่า้นตกผลกึแนวคดิรว่มกนั                                รัฐบาล

อบรมใหค้วามรู ้วธิกีารคดัแยกขยะในครัวเรอืนแก ่ - สง่เขา้ประกวดขอรับรางวัล        
ประชาชนในหมูบ่า้น (ทลีะหมูบ่า้น)                                          ระดบัจังหวัด,ประเทศ
                                                                                 
คณะผูนํ้า กรรมการหมูบ่า้น ดําเนนิการกระบวนการ                    -ขอรับการสนับสนุนงบ
รับซอืขยะ บรหิารจัดการ วธิกีารรับซอื ราคา คา่ตอบแทน             ประมาณเพมิเตมิจาก
                                                                                    ประมาณเพมิเตมิจาก
กองทนุสวัสดกิารชมุชน/เงนิสวัสดกิารจากขยะ                          หน่วยงานอนืๆ

ประกวดแขง่ขนั หมูบ่า้น หนา้บา้นน่ามองระดบัตําบล                 -หมูบ่า้นทอ่งเทยีวโดยชมุชน

แนวคดิโครงการคดัแยกขยะในครัวเรอืน(ตน้ทาง)
ทกุหมูบ่า้นในเขตพนืทตํีาบลแมก่รณ์

เพอืมุง่สูก่องทนุสวสัดกิารชมุชน และแมก่รณ์เมอืงน่าอยูอ่ยา่งยงัยนื
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ดาํเนนิกจิกรรมคดัแยกขยะใน
ครวัเรอืน(ตน้ทาง)

ตามโครงการ”จงัหวดัสะอาด 
3 Rs ประชารฐั”

ภายใตก้จิกรรม 11 กจิกรรม  
ดงัตอ่ไปนี

นําคณะผูนํ้าหมูบ่า้น (กํานัน ผูใ้หญบ่า้น 
ผูช้ว่ยฯ สอบต. ประธาน อสม.  ประธานกลุม่
พัฒนาสตร ีคณะกรรมการหมูบ่า้น) ทัง 13
หมูบ่า้น  และผูนํ้าสถานศกึษาในเขตพนืที
ตําบลแมก่รณ์ทัง 3 โรงเรยีน ศกึษาดงูาน
การคดัแยกขยะตน้ทาง ณ เทศบาลตําบล
แมส่รวย  และบรษัิทกรนีไลน ์เอนเนอจี

 (ประเทศไทย) จํากดั สาขาพะเยา
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ภาพบรรยากาศการศกึษาดงูานการบรหิารจดัการขยะ
ของผูบ้รหิาร ผูนํ้าชุมชน ส.อบต.ผูบ้รหิารโรงเรยีน  พนกังานเจา้หนา้ที
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Focus Group และตกผลกึแนวคดิการบรหิาร
จัดการขยะในตําบลแมก่รณร์ว่มกนั  เพอื
พดูคยุเสนอแนะ หาแนวทางรว่มกนัระหวา่ง
ผูบ้รหิาร พนักงานผูรั้บผดิชอบโครงการ 
ผูนํ้าชมุชน ส.อบต.

ภาพบรรยากาศการตกผลกึแนวคดิการบรหิารจดัการขยะตน้ทาง
รว่มกนัของคณะผูบ้รหิาร ผูนํ้าชุมชน  พนกังานเจา้หนา้ท ี รวมถงึผูบ้รหิาร

สถานศกึษาในเขตพนืทขีองตาํบลแมก่รณ์



20/02/65

10



20/02/65

11

ฝึกอบรมใหค้วามรู ้สาธติ สรา้งความ
ตระหนัก ในการคดัแยกขยะในครัวเรอืน 

(ตน้ทาง) ภายใตก้ระบําวนการ 3Rs ไดแ้ก่
Reduce  Reuse  และ Recycle  ใหแ้ก่
พนีอ้งชาวตําบลแมก่รณ์ ทัง 13 หมูบ่า้น

กจิกรรมท ี3 
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ดําเนนิการคดัแยกขยะ และบรหิารจัดการขยะ
ในหมูบ่า้น ทัง 13 หมูบ่า้น โดยผูนํ้า และ
คณะกรรมการหมูบ่า้น  ภายใตก้ระบวนการ 

3 Rs ดงันี

กจิกรรมท ี4

1. ขยะเปียกและยอ่ยสลายได้
      -ใสเ่สวยีน

  -ยอ่ยสลายเศษขยะโดยจลุนิทรยี ์ 
       จากงานวจิยัของสวทช.ภาคเหนอื

  -นําปุ๋ ยหมกัทไีดต้อ่ยอด ปลกูผกั
       สวนครวัในครวัเรอืน
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- ซอื  ขาย  บรหิารจัดการโดยผูนํ้า และ
     คณะกรรมการหมูบ่า้น

- ทกุวันเสารแ์รกของเดอืน/ทางหมูบ่า้น
     สะดวก

2. ขยะรไีซเคลิ
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บา้นแมก่รณ ์หมูท่ ี1

บา้นเวยีงหวาย หมูท่ ี2
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บา้นสวนดอก หมูท่ ี3

บา้นแมส่าด หมูท่ ี4
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บา้นเมอืงรวง หมูท่ ี5

บา้นปางมุง้ หมูท่ ี6
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บา้นฝงัหมนิ หมูท่ ี7

บา้นใหม ่หมูท่ ี8
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บา้นปางกอก หมูท่ ี9

บา้นปางรมิกรณ ์หมูท่ ี10
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บา้นปางป่าออ้ หมูท่ ี11

บา้นหนองเขยีว หมูท่ ี12
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บา้นป่าสกัทอง หมูท่ ี13

3. ขยะทวัไป
    -ถงุพลาสตกิ ถงุขนม
     กอ๊ปแกป็  กลอ่งนม 
     อดัเป็นกอ้นขายใหก้บั
     บรษัิทกรนีไลน์

3. ขยะทวัไป
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- ตงัจดุรวบรวมไวใ้นแตล่ะ
หมูบ่า้น

 - หมูบ่า้น นํามารวบรวม                     
ไวท้ ีอบต.

 - สง่ใหอ้บจ.เชยีงรายนําไป
กาํจดั

- ตงัจดุรวบรวมไวใ้นแตล่ะ
หมูบ่า้น

 - หมูบ่า้น นํามารวบรวม                     
ไวท้ ีอบต.

 - สง่ใหอ้บจ.เชยีงรายนําไป
กาํจดั

4. ขยะอนัตราย
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จัดตงักองทนุสวสัดกิารชมุชน
เงนิออมจากขยะ

กจิกรรมท ี5   
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ภาพบรรยากาศการซือขายขยะ  และออมเงนิจากการขายขยะ
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กจิกรรมท ี6    

ประกวดแขง่ขนัภายใตโ้ครงการ “หมูบ่า้นสะอาด 
หนา้บา้นน่าด ู หลงับา้นน่ามอง   พนีอ้งสามัคค”ี  
เพอืกระตุน้ สรา้งความตระหนัก ในการคดัแยก 
ขยะในภาพรวมของตําบลแมก่รณ์ใหไ้ดจํ้านวน
ครัวเรอืนผูเ้ขา้รว่มโครงการคดัแยกขยะ จากรอ้ย
ละ 40  เป็นรอ้ยละ 60  ภายในปีงบประมาณ 
2560
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ภาพบรรยากาศ การร ับรางวัล การประกวดโครงการ  “หมู่บ้านสะอาด หน้า
บ้านน่าด  ูหลังบ้านน่ามอง พนี้องสามัคค”ี โดย บ้านเมืองรวง หมู่ท  ี5 ไดร้ ับ

รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดครังนี

กจิกรรมท ี7   

  ขยายผลและขอความรว่มมอื ใหม้กีาร
  คดัแยกขยะในองคก์ร ศาสนสถาน และ          

สถานทรีาชการตา่งๆ  ในพนืทตํีาบล
  แมก่รณ์
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ภาพบรรยากาศการคดัแยกขยะในโรงเรยีนอบต.แมก่รณ์

ภาพบรรยากาศการคัดแยกขยะในศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กอบต.แม่กรณ์
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ภาพบรรยากาศการคดัแยกขยะในสํานักงาน
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมก่รณ์

โรงเรยีนสพฐ.ทงั 3 โรงในเขตตาํบลแมก่รณ์



20/02/65

34



20/02/65

35

ศาสนสถาน (วัด) จาํนวน 10 วัด  ในเขตพนืทตีาํบลแม่กรณ์
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หมูบ่า้น จาํนวนครวัเรอืน
ทมีอียูจ่รงิ

จาํนวนครวัเรอืนที
เขา้รว่มโครงการ

คดิเป็น
รอ้ยละ

บา้นแมก่รณ์  หมูท่ ี1 152 77 51

บา้นเวยีงหวาย  หมู ่2 110 93 84

บา้นสวนดอก หมู ่3 119 70 59

บา้นแมส่าด หมู ่4 100 93 93

บา้นเมอืงรวง  หมู ่5 134 133 99.25

บา้นปางมุง้  หมู ่6 130 82 63

บา้นผงัหมนิ  หมู ่7 103 79 76

บา้นใหม ่ หมูท่ ี8 57 50 88

บา้นปางกอก  หมูท่ ี9 95 41 43

บา้นปางรมิกรณ์  หมูท่ ี10 218 68 31

บา้นปางป่าออ้  หมูท่ ี11 64 50 78

บา้นหนองเขยีว  หมูท่ ี12 272 136 50

บา้นป่าสกัทอง  หมูท่ ี13 163 80 49

สรปุจาํนวนรอ้ยละของครวัเรอืนทเีขา้รว่มโครงการคดัแยกขยะ
ขอ้มลู ณ วนัท ี30  พฤษภาคม  2560

รวมครัวเรอืนทมีผีูอ้าศยัอยูจ่รงิทังสนิ 
1,717  ครัวเรอืน

ครัวเรอืนทเีขา้รว่มโครงการคดัแยกขยะ    
1,052 ครัวเรอืน

คดิเป็นรอ้ยละ  61.27
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กจิกรรมท ี8
 สรา้งนวตักรรม 
 และเพมิมลูคา่ขยะ

นําคณะผูนํ้า และคณะกรรมการบรหิารจดัการขยะภายในหมูบ่า้น หมูท่ ี2 5  7  8   รวมถงึ
พนกังานเจา้หนา้ททีเีกยีวขอ้ง ศกึษาดงูาน การสรา้งนวตักรรม และการเพมิมลูคา่จากขยะ 

ณ บา้นโป่งศรนีคร ตาํบลโรงชา้ง อําเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย
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บา้นเมอืงรวงหมูท่ ี5
รวมกลุม่สรา้งนวตักรรม 
และเพมิมลูคา่จากขยะ
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ภาพบรรยากาศการลงพนืทเีพอืปักธงเข ียวใหแ้ก่คร ัวเร ือน
ทมีีการบร ิหารจัดการขยะดงันี

คร ัวเร ือนคัดแยกขยะครบ 4 ประเภท  และปลูกผักสวนครัวได้ร ับการปักธงเขยีวตดิดาว

ครัวเรือนคดัแยกขยะครบ 4ประเภท ได้แก่  ขยะรีไซเคลิ ขยะทัว่ไป ขยะอันตราย ขยะย่อยสลาย
ไม้  ได้รับการปักธงเขียว

ครัวเร ือนไม่คัดแยกขยะหร ือคัดแยกขยะไม่ครบทุกประเภทได้ร ับการปักธงแดง
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ปัจจุบนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่กรณ์
สามารถบริหารจดัการ ใหค้รัวเรือนในตาํบลแม่กรณ์

คดัแยกขยะครบทุกประเภท และถูกตอ้ง ไดจ้าํนวนร้อยละ 
72.82 ของครัวเรือนท่ีมีทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี

ตาํบลแม่กรณ์   และจะดาํเนินการต่อไป เพ่ือเพ่ิมร้อยละ
ของครัวเรือนใหไ้ดม้ากท่ีสุด
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        องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กรณ์ นําคณะผู้นําบ้านเมืองรวงหมู่ท่ี 5
พร้อมชาวบ้าน และคณะผู้นําบ้านแม่สาดหมู่ท่ี 4 ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ       
“พฒันาและส่งเสริมหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบให้เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชน” 
ณ.บ้านสันทางหลวง  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย , เทศบาลตําบลห้วยซ้อ  อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย , วสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวโฮมเสตย์ บ้านทุ่งงิว้  ต.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กรณ์พร้อมทีมงาน ลงพืน้ท่ีบ้านเมืองรวง
หมู่ท่ี 5 เพื่อประชุมวางแผน  การจัดตั้ง หมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเมืองรวง 
หมู่ท่ี 5  “วถิีชุมชน หมู่บ้านน่าอยู่ ผกัปลอดสาร  อาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง”
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หมู่บา้นน่าอยู่

ผักปลอดสาร
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อาหารปลอดภยั

ชุมชนเข ้มแขง็
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