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หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ครั้งที่จัด
จัดเมื่อ
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปประเด็นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดูวีดีโอย้อนหลัง

มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ
เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ครั้งที่ 3 ของ CoPs ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
จานวน 3,014 คน จาแนกเป็น ส่วนกลาง 71 คน ส่วนภูมิภาค 2,943 คน
ได้รับทราบแนวทางเกี่ยวกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน ของขยะมูล ฝอย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกั บ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด ขอบเขต การประเมิน การรายงานผล และ
การคานวณผลการดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
รวมถึง Roadmap การจั ด การขยะพลาสติก ตลอดจนกิจกรรมการรณรงค์
เพื่อลดและคัดแยกขยะตามหน่วยงานต่างๆ โดยยกตัวอย่างจาก กรมควบคุมมลพิษ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
วีดีโอ
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วิทยากรเสวนา
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ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้มีการจัดทา “โครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัด 5 กิจกรรม ด้วยกันคือ
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
รณรงค์ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์
การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล ซึ่งเป็นการจัดทาเพื่อบูรณาการ ภาครัฐ/เอกชน/
ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
แนวคิด : เพื่อให้หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถแนะนาให้กับ
ประชาชนต่างๆ สามารถดาเนินการในเรื่องของการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง
พื้นที่ดาเนินการ : หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการทั่วประเทศ
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วัตถุประสงค์ : หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการดาเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน
ตัวชี้วัด : การลด คัดแยกขยะมูลฝอย กาหนดให้เป็นตัวชี้วัดสาหรับประเมินผู้บริหารองค์การ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
การประเมิน : กาหนดให้มีการประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือนและ 12 เดือน โดยรอบ 6 เดือนเป็นรอบ
กิจกรรมที่แนะนาให้ดาเนินการเพื่อจะส่งผลทาให้รอบ 12 เดือนที่เป็นรอบตัวเลขผ่านไปได้ด้วยดี
ผู้ถูกประเมิน : ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยในอนาคตปีพ.ศ. 2564
อาจให้เป็นตัวชี้วัดของนายอาเภอ

พ.ศ. 2562

หน่วยงานส่วนกลาง

หน่วยงานระดับจังหวัด

พ.ศ. 2563

หน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง กรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ศาลากลางหรือศูนย์
ราชการจังหวัด

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคระดับจังหวัด

โดยกาหนด
ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องส่งกาจัดลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 10
หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งถุงพลาสติกหูหิ้วในหน่วยงาน ร้อยละ 30
หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงาน ร้อยละ 30
งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ
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รายงานผลเป็นรายเดือนเพื่อติดตามผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการดาเนินการรอบ 6 เดือน เป็นการรายงานผลตามแบบฟอร์มของกรมควบคุมมลพิษ
รายงานผลการดาเนินการรอบ 12 เดือน เป็นการประเมินผลจากการเก็บข้อมูลรายเดือนมาประมวลผล
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ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน
มีก ารจั ด ทาแผนปฏิ บั ติ การลด และคัด แยกขยะมูล ฝอยของหน่ว ยงาน ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้บริหารองค์การ
มี ก ารคั ด แยกขยะมู ล ฝอยเพื่ อ น าไปจั ด การอย่ า งเหมาะสม ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ไม่ เ กิ ด
การนาขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
มีป้ ายแสดงประเภทของขยะมูล ฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ ผู้ มาใช้บริการสามารถ
ทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก
มี ก ารบั น ทึ ก ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยแต่ ล ะประเภทตามที่ ไ ด้ ก าหนดรู ป แบบการคั ด แยกไว้
และมีการบันทึกจานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้ง
ในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน
มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีกิจ กรรมให้ ความรู้ ในการคัดแยกขยะมูล ฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงาน เช่น การจัด
กิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น
มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทาปุ๋ย
น้าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น
มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น
มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคา
ให้กับลูกค้าที่นาแก้วส่วนตัวมาซื้อน้า เป็นต้น
ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นใน
หน่วยงาน และไม่มีการนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน

ข้อละ
1 คะแนน
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พิจารณาการดาเนินการเพื่อลดขยะมูลฝอยใน 4 หัวข้อ
ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 10 (10 คะแนน)
จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 30 (10 คะแนน)
จานวนแก้วน้าพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ 30 (10 คะแนน)
จานวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 (10 คะแนน)

ระดับ
คะแนน

ขยะมูลฝอย
ลดลงร้อยละ 10

ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ลดลงร้อยละ 30

1

< ร้อยละ 2.00

< ร้อยละ 6.00

แก้วน้าพลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ลดลงร้อยละ 30
< ร้อยละ 6.00

โฟมบรรจุอาหารลดลง
ร้อยละ 100

2

ร้อยละ 2.00 – 2.99

ร้อยละ 6.00 – 8.99

ร้อยละ 6.00 – 8.99

ร้อยละ 60.00 – 64.99

3

ร้อยละ 3.00 – 3.99

ร้อยละ 9.00 – 11.99

ร้อยละ 9.00 – 11.99

ร้อยละ 65.00 – 69.99

4

ร้อยละ 4.00 – 4.99

ร้อยละ 12.00 – 14.99

ร้อยละ 12.00 – 14.99 ร้อยละ 70.00 – 74.99

5

ร้อยละ 5.00 – 5.99

ร้อยละ 15.00 – 17.99

ร้อยละ 15.00 – 17.99 ร้อยละ 75.00 – 79.99

6

ร้อยละ 6.00 – 6.99

ร้อยละ 18.00 – 20.99

ร้อยละ 18.00 – 20.99 ร้อยละ 80.00 – 84.99

7

ร้อยละ 7.00 – 7.99

ร้อยละ 21.00 – 23.99

ร้อยละ 21.00 – 23.99 ร้อยละ 85.00 – 89.99

8

ร้อยละ 8.00 – 8.99

ร้อยละ 24.00 – 26.99

ร้อยละ 24.00 – 26.99 ร้อยละ 90.00 – 94.99

9

ร้อยละ 9.00 – 9.99

ร้อยละ 27.00 – 29.99

ร้อยละ 27.00 – 29.99 ร้อยละ 95.00 – 99.99

10

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป

< ร้อยละ 60

ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ร้อยละ 100
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บุคลากรของหน่วยงาน x ค่ากลาง x จานวนวันทางาน
ฐานปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.34 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) x จานวนวันทางาน (วัน)
ฐานจานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.94 (ใบต่อคนต่อวัน) x จานวนวันทางาน (วัน)
ฐานจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.4 (ใบต่อคนต่อวัน) x จานวนวันทางาน (วัน)
ฐานจานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.47 (ใบต่อคนต่อวัน) x จานวนวันทางาน (วัน)
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ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 – ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2563 x 100
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561
ร้อยละจานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง

= จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561 – จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2563 x 100
จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561

ร้อยละจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง
= แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561 – แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2563 x 100

แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561

ร้อยละจานวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง
= จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561 – จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2563 x 100
จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561
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ปี พ.ศ.
2561

Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573
-

2562
-

2563
2564

-

2565
2566 -2569

จัดตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
ยก (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573
โครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
การประกาศปฏิญญา “Bangkok 3R Declaration Towards Prevention of Plastic Waste
Pollution through 3R and Circular Economy และ BANGKOK DECLARATION ON
COMBATING MARINE DEBRIS IN ASEAN REGION”
เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap seal) , ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ Oxo , Microbead
จากพลาสติก 100%
พัฒนากฎหมายใหม่
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคัดแยก/รวบรวมขยะ
จัดทาหลักเกณฑ์/ข้อกาหนด/มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก
เลิกใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว <36 ไมครอน, กล่องโฟมบรรจุอาหาร, แก้วพลาสติก <300 ไมครอน,
หลอดพลาสติก
ทบทวน/ประเมินผล/ปรับปรุง แผนการดาเนินงาน Roadmap

- การลด เลิกใช้ (Single-use plastics) อื่นๆ

- นาขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ Circular Economy 100 %
2570
2571 – 2572 - ดาเนินต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- สรุปผลการดาเนินงาน
2573

มาตรการจัดการ
ขยะพลาสติกหลังการบริโภค
มาตรการลด เลิกใช้
พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค
มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกาเนิด
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การเริ่มการลดและคัดแยกขยะหากทาในภาพรวมของประชาชนทั่วประเทศอาจเป็นไปได้ยาก ดังนั้น
จึงให้ข้าราชการเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทา เพราะข้าราชการสามารถเป็นต้นแบบแนะนาประชาชนหรือผู้มาใช้
บริการได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงหน่วยงานราชการส่วนใหญ่มีผู้ใช้บริการอยู่เป็นประจา ดังนั้น หากประชาชนเห็นรูปแบบ
จนเกิดความเคยชิน อาจสามารถนากลับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เนื่องจากในสมัยก่อนมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีความคุ้มค่า โดยในการดาเนินการในส่วนแรกในวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีนโยบายงดแจกถุงฟรี หรือบางหน่วยงานอาจมีนโยบายให้ซื้อถุง โดยมีการเปลี่ยนแปลง
เงินซื้อถุงเป็นเงินทาบุญบริจาค แต่อาจมีสินค้าบางประเภทที่ยังมีความจาเป็นที่ยังต้องใช้ถุง
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั้ ง 152 แห่ ง จะไม่ มี ก ารใช้ วั ส ดุ ถุ ง พลาสติ ก และโฟมบรรจุ อ าหาร รวมไปถึ ง มี ก ารกรอง
นักท่องเที่ยวบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ
มีการดาเนินการในรูปแบบเดียวกันกับกิจกรรมที่ 3
มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบริเวณชายหาด ซึ่งในปัจจุบันมีเทศบัญญัติของบางพื้นที่ หากมีการนา
ของต้องห้ามทั้งโฟม ถุงพลาสติกเข้าพื้นที่จะมีการเสียค่าปรับ
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คณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ เ มื่อวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็ นชอบโครงการ “ทาความดีด้ว ยหั ว ใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมอบหมายให้ หน่ว ยงานภาครัฐดาเนินการพร้อมกันทั่ว ประเทศ และกาหนดเป็นตัว ชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้มีการประเมิน
ทุก 6 เดือน กลุ่มผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด
จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กรมการปกครองได้มีคาสั่งที่ 51/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
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จากคาสั่งกรมการปกครองดังกล่าว ได้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
จัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
เสนอแนะแนวทางการดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
กากับ และติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
บูรณาการและประสานการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ประกาศเจตนารมณ์กรมการปกครอง ร่ว มลด คัดแยกขยะ ลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ดังนี้
จะเป็น หน่ ว ยงานหนึ่ง ของภาครัฐ ที่มุ่ งมั่น และขับ เคลื่ อนกิจกรรม
โครงการเพื่ อ การลด คั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานและลดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร ภายใต้โครงการ “ทาความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
จะสร้ า งความตระหนั ก และส่ ง เสริ ม บทบาทของทุ ก ภาคส่ ว น
ในการร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม
บรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี แก่สังคมและเป็นแบบอย่างที่สามารถ
นาไปเชิดชูและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้
. ข้ า ราชการ พนั ก งาน และเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมการปกครองทุ ก คน
จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ตลอดจน
ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

15

กรมการปกครองมีส่วนราชการที่ตั้งอยู่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และในส่วนกลางหน่วยงานไม่ได้
อยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้
.แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบทุ ก ภารกิ จ ตั้ ง แต่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล คนจดตั ว เลขการชั่ ง ขยะ และท าการจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ในระบบ
ข้อมูลบุคลากร กรมการปกครองจะมีบุคลากรเปลี่ยนเข้า-ออกตลอด จึงจาเป็นต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
วัสดุ อุปกรณ์ หากมีการชารุดต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้
.ช่องทางการสื่อสารระหว่างสานัก/กอง ก็มีการสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบไม่เป็น
ทางการ เช่น การตั้งกลุ่มไลน์
ต้องทาตามแนวทางที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด
การดาเนินการต้องสอดคล้องกับอานาจหน้าที่หรือสถานที่ตั้งของแต่ละสานัก/กอง
.เรี ย นรู้ แ ละอบรมให้ เ ข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเข้ า ถึ ง เมื่ อ เข้ า ถึ ง ก็ จ ะน าไปปรั บ เปลี่ ย นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
แบบปกติ หรือนาไปสู่การพัฒนาตนเอง

การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก แก้ ว พลาสติ ก ที่ ใ ช้ ค รั้ ง เดี ย ว โดยใช้ ถุ ง ผ้ า แก้ ว น้ าส่ ว นตั ว แทน
(มีบทลงโทษสาหรับผู้ใช้แก้วพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง)
ในการจัดประชุม มีมาตรการห้ามใช้เหมือนกันหมด
มีสถานที่เก็บรวบรวมขยะ จุดคัดแยกขยะ และต้องใช้ขยะอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด
สร้างการรับรู้ กรมการปกครองจะแทรกเรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในการอบรมทุกหลักสูตร และที่สาคัญคือ
กรมการปกครองมี โ รงอาหารจ านวน 1 ที่ โดยเป็ น โรงอาหารที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายว่ า ด้ ว ยที่ ร าชพั ส ดุ
และได้ทาสัญญากับผู้ทาอาหารเรื่องการงดใช้โฟมในโรงอาหารเรียบร้อยแล้ว
สร้างแฟชั่น มีการถ่ายรูปร่วมกัน ทาจนเป็นปกติวิสัย ดาเนินการจนเป็นวิถีชีวิต
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โครงการ การสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
ใช้หมู่บ้านเป็นพื้นที่สาคัญของการดาเนินการ
พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ใช้หลัก “บวร” เป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการ
นาข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้านมาปรับใช้ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะสอดคล้องกั บสภาพวิถีชีวิต
และปัญหาของแต่ละพื้นที่
ให้อาเภอบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณ คน วัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่
หมู่บ้าน และเป็นที่ปรึกษาให้กับหมู่บ้านด้วย
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริม แนะนา สนับสนุน และให้คาปรึกษาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับในเรื่องอานาจในการกากับดูแลจะเป็นของนายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้
ได้มีการดาเนินการเรื่องการจัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับชุมชน มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง

จากภาพสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหาขยะในปัจจุบัน
ถึงจานวนขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลได้ ดังนี้
ปี 2559 มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน (เฉลี่ย 1.14 กก./คน/วัน)
ปี 2560 มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน (เฉลี่ย 1.13 กก./คน/วัน)
ปี 2561 มีปริมาณ 27.93 ล้านตัน (เฉลี่ย 1.15 กก./คน/วัน)
ปี 2562 มีปริมาณ 28.70 ล้านตัน (เฉลี่ย 1.13 กก./คน/วัน)

ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ถุงขนมที่ย่อยสลายไม่ได้ ประมาณ 3 %
ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ ขวด
น้าพลาสติก ประมาณ 30 %
ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น ผักสด หรือเศษอาหาร
ทานไม่หมด ประมาณ 64 %
ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ประมาณ 3 %
โดยจากผลการสารวจหรือรวบรวมข้อมูล ทาให้ทราบว่าท้องถิ่นแต่ละประเภทสร้างขยะในปริมาณ
เท่าไร/คน/วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เทศบาลเมืองพัทยา ทาให้เกิดขยะ 3.90 กก./คน/วัน
เทศบาลนคร ทาให้เกิดขยะ 1.89 กก./คน/วัน
เทศบาลเมือง ทาให้เกิดขยะ 1.15 กก./คน/วัน
เทศบาลตาบล ทาให้เกิดขยะ 1.02 กก./คน/วัน
อบต. ทาให้เกิดขยะ 0.91 กก./คน/วัน
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ทั้งนี้ หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่จัดตั้งนั้น สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
มาตรา 89 (4) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้ กทม. มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการ
ในเขต กทม. ในเรื่องดังต่อไปนี้ : การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้กากับ ดูแล และช่วยเหลือแนะนา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (7) ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติให้เมืองพัทยามีอานาจหน้าที่ดาเนิน
กิจการในเขตเมืองพัทยา ในเรื่องดังต่อไปนี้ : การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
สานักงานจังหวัดชลบุรีจะเป็นผู้กากับ ดูแล และช่วยเหลือแนะนา
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 (7) อบจ. มี อ านาจหน้ า ที่ คุ้ ม ครอง ดู แ ล และ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 (3) เทศบาลตาบล
มาตรา 53 (1) เทศบาลเมือง
มาตรา 56 (1) เทศบาลนคร
มี ห น้ า ที่ รั ก ษาความสะอาดของถนนหรื อ ท า ง เ ดิ น แ ล ะ ที ่ ส า ธ า ร ณ ะ
รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.
2537
มาตรา 67 (2) อบต. มี ห น้ า ที่
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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กาหนดหลักเกณฑ์การคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อปท.
ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ
ให้ สถ. เป็นหน่วยงานตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการมูลฝอย
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการกลางจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย (ส่ ว นกลาง) โดยมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ วมกั น
ให้คาแนะนาและกากับ อปท. และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และมีส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจในการเก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอย
โดยองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ด าเนิ น การเอง หรือ มอบหมายส่ ว นราชการอื่ น หรือ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ในรูปแบบการรวมกลุ่ม (Clusters) เพื่อร่วมกันกาจัดขยะมูลฝอยได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมอบหมายให้บุคคลใดดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดหรือจัดหาประโยชน์
โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์เป็นค่าตอบแทน โดยคิดค่าบริการได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนั กงาน
ท้องถิ่นด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อกาหนดเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดการขยะมูลฝอยการกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย
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การจั ดการขยะขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐ มนตรีไม่ครอบคลุ มในเรื่องแผน
การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น จึ งต้องยึดถือตามเป้ารายปีของแผนแม่บท การจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ.
2559 – พ.ศ. 2564 มีประเด็นสาคัญ 6 ประเด็น ได้แก่
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ของเสียอันตรายชุมชม ได้รวบรวมและส่งไปกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ
มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ทั้งนี้ เป้าหมายรวมรายปีได้กาหนดค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ดังนี้

โดยในปี พ.ศ. 2562 ขยะมูล ฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง มีเป้าหมาย 65 % แต่ผ ล
การดาเนินการ 86.57 % และขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเป้าหมาย 100%
สามารถดาเนินครบตามเป้าหมาย
ส าหรั บ การจั ด การขยะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี น โยบายว่ า ต้ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน 7,851 แห่ง ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขยะต้นทางเกิดจาก
ครัวเรือน จะใช้กลไก 3R หรือ 3 ช โดยมี อถล. อสม. อปพร. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และร้านรับซื้อของเก่า เป็น
ผู้ขับเคลื่อน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ ดังนี้
ให้ความรู้เรื่องขยะ
ลดถังขยะในหมู่บ้าน
ให้ชุมชนคัดแยกขยะ
สร้างถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ฯลฯ
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ตลาด จะใช้กลไก 3R หรือ 3ช โดยมีผู้ประกอบการค้า คณะกรรมการตลาด และผู้ซื้อ เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ดังนี้
หมักทาปุ๋ย ทาน้ายาชีวภาพ
โครงการอาหารสดเป็นอาหารสัตว์
ทาจุดคัดแยกเปลือกผัก/ผลไม้
โครงการใช้ถุงผ้าได้ราคาพิเศษ
หนึ่งแผงหนึ่งถุงขยะอินทรีย์
สถานประกอบการ ร้านค้า โรงงาน ฯลฯ จะใช้กลไก 3R หรือ 3ช โดยมีพาณิชย์จังหวัดหอการค้า สรรพากร
สภาอุตสาหกรรม ชุมชนบริเวณรอบข้าง คนงาน และร้านรับซื้อของเก่า เป็น ผู้ขับเคลื่อนโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้
ดังนี้
ถังคัดแยกขยะ
ทาปุ๋ย ทาน้ายาชีวภาพ
จัดตั้งธนาคารขยะ หรือกองทุนขยะรีไซเคิล
ตลาดนัดรีไซเคิล
หมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด จะใช้กลไก 3R ประชารัฐ ร่วมกับผู้นาหมู่บ้าน/กรรมการอาคารชุด ผู้อยู่อาศัย
และ อถล. โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ ดังนี้
จุดรวมขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด คัดแยกขยะ
กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ฯลฯ
สถานทีร่ าชการ/สานักงาน/โรงเรียน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครูอาจารย์
นักเรียน และผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ ดังนี้
สร้างถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด คัดแยก เช่น ใช้ถุงผ้า ลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ธนาคารขยะ/กองทุนขยะ
โครงการโรงเรียนพอเพียง

ลดขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยหลัก 3 ช
คัดแยกขยะ ณ ต้นทางตั้งแต่แหล่งกาเนิด
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามมาตรการต้นทาง ดังนี้
เป็นการลดปริมาณขยะ ณ ต้นทาง ตั้งแต่แหล่งกาเนิดด้วยหลัก 3 ช
ประกอบด้วย
ใช้น้อย (Reduce) คือ การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็น เช่น ลดถุง ลดใช้พลาสติก ลดใช้โฟม
ใช้ซ้า (Reuse) คือ การใช้ซ้าจนกว่าจะหมดสภาพ การใช้งาน เช่น กระดาษสองหน้า ใช้ถุงผ้า
นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) คื อ การนาขยะมูลฝอยไปแปรสภาพก่อน เช่น นาไปประดิษฐ์
แลกสินค้าในชุมชน
เป็นการดาเนินการคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง ตั้งแต่แหล่งกาเนิด
โดยแยกเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก และขยะอันตราย ประกอบด้วย
ขยะครัวเรือน เปลี่ยนจากถัง สู่ ถุงดาติดสติกเกอร์แยกประเภท หรือถุงใสแยกประเภท

ขยะพื้นที่สาธารณะ ให้จัดวางถังขยะไว้ 2 ประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียก/ถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล
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 สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการขยะ
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย

ด้วยการดาเนินการ ได้แก่

จากขั้นตอนและวิธีการกาจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในขยะ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ให้จัดเตรียมภาชนะที่เหมาะสม เช่น ถังพลาสติกที่มีฝาปิด เจาะรูหรือตัดที่ก้นถัง แล้วนาไปฝังไว้ในหลุม 2 ใน 3
ส่วนของภาชนะ จากนั้นให้นาเศษอาหาร ผัก ผลไม้ มาเทใส่ในถั งแล้วปิดฝาไว้ ถ้ามีกลิ่นเหม็นให้ ใส่ EM เข้าไป
เพื่อลดกลิ่นเหม็น ประมาณ 2 - 3 เดือน สามารถตักไปรดต้นไม้ได้ หากมีขยะปริมาณมากก็สามารถเพิ่มจุดได้
จั ด เตรี ย มท่ อ ซี เ มนต์ เหลือใช้หรือจัดทาคอกไม้หรือเสวียนล้อมรอบต้นไม้ แล้วให้นาเศษหญ้า ใบไม้ใส่ไว้
ในเสวียนดังกล่าว เมื่อใบไม้เหล่านั้นย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รณรงค์ในเรื่องการ “แยกก่อนทิ้ง” คือ ก่อนที่จะนาขยะมาทิ้ง
นอกบ้านจะต้องทาการคัดแยกขยะก่อน และให้นาขยะที่แยกประเภทแล้วใส่ในถุงดาหรือถุงใสแล้วจัดทาสัญลักษณ์
หรื อสี ที่ถุงขยะ แต่ส าหรับ ขยะอินทรีย์ ทุกครัวเรือนต้องมีการจัดการขยะภายในครั ว เรือน โดยดาเนิ นการตาม
แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ดังนี้

จัดหาภาชนะรองรับให้เพียงพอและ
มีการแยกประเภทถูกต้อง 4 สี คือ สีน้าเงิน
สาหรับขยะทั่วไป สีเขียวสาหรับขยะเปี ยก
สี เ หลื อ งส าหรั บ ขยะรี ไ ซเคิ ล และสี ส้ ม
สาหรับขยะอันตราย ภายใน 3 ปี
มีก ารประกาศวั น เวลาและสถานที่
สาหรับเก็บขนขยะแต่ละประเภท
จั ด หายานพาหนะในการเก็ บ ขน
ให้เพียงพอ
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การกาจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น
สามารถดาเนินการได้หลายประการ ได้แก่
การฝั ง ก ล บ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ตามหลั ก
วิชาการ (Sanitary Landfills)
การนาขยะมาทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
มีการจัดตั้งโรงกาจัดขยะ RDF เพื่อนา
RDF ไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
การนาขยะมาแปรรูปเป็นสินค้า
การกาจัดด้วยพลังงานความร้อน

การจัดตั้งกลุ่ม Cluster ในการบริหารจัดการขยะ โดยแบ่งตามขนาดของขยะ ได้ 262 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม Cluster ขนาดใหญ่ มีขยะเกิน 500 ตัน จานวน 11 แห่ง
กลุ่ม Cluster ขนาดกลาง มีขยะ 300 – 500 ตัน จานวน 11 แห่ง
กลุ่ม Cluster ขนาดใหญ่ มีขยะน้อยกว่า 300 ตัน จานวน 240 แห่ง
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ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ขยะมูลฝอยนากลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในชุมชน
บ้านเมืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและตกค้างได้รับการแก้ไข ปรับปรุง บาบัด ฟื้นฟู
ประชาชนมีวินัยและจิตสานึกในการลดและคัดแยกขยะมากขึ้น
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มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้บริหารองค์การ

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการนาขยะมูลฝอย
ที่คัดแยกแล้วกลับ ไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูล ฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้
อย่างถูกต้องโดยสะดวก

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

32

มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้กาหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจานวน
ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

33

มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์
การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทาปุ๋ย น้าหมักชีวภาพ
เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

34

มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้า
ที่นาแก้วส่วนตัวมาซื้อน้า เป็นต้น

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และ
ไม่มีการนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน

กรมควบคุมมลพิษ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

35

ให้ทุกสานัก/กอง จัดให้มีถังขยะคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อย 4 ประเภท และมีการแสดงป้ายประเภทของ
ขยะมู ล ฝอยที่ ถั ง ขยะให้ ชั ด เจน ได้ แ ก่ ถั ง ขยะอิ น ทรี ย์ (ถั ง สี เ ขี ย ว) ถั ง ขยะทั่ ว ไป (ถั ง สี น้ าเงิ น )
ถังขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และ ถังขยะอันตราย (ถังสีส้ม)

36

ให้ทุกสานัก/กอง จัดให้มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตราที่เหมาะสม อย่างน้อย 1 จุดต่ออาคารสานักงาน

ให้ทุกสานัก/กอง สารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปริมาณ
ขยะมูลฝอย โดยมีการนับจานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้า
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โฟมบรรจุอาหาร และชั่งน้าหนัก
ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกแล้ว ทุกวันทางาน

37

ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารฯ และเจตนารมณ์ ฯ
ของ กรมการปกครอง ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการงดการใช้แก้วพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
และ งดใช้โฟมบรรจุอาหารในสานักงาน โดยสานัก/กองสามารถ
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ประกอบได้ตามความเหมาะสม

มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่บุคลากรและมีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์

38

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้ว
ส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียว

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต
ภาชนะหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และจัดให้มีจุดบริการถุงผ้าในสานักงาน

ให้สานัก/กอง ที่รับผิดชอบอาคาร/สถานที่ กรณีมี
ร้านค้าให้ประสานกับร้านค้าในความรับผิดชอบงดใช้โฟม
ในการบรรจุ อ าหาร ตลอดจนงดใช้ โ ฟมบรรจุ อ าหารใน
กิจกรรมของหน่ว ยงาน และการห้ามนาโฟมบรรจุอาหาร
จากภายนอกเข้ามาในสานักงาน

39

กรณีมีการจัดประชุม/กิจกรรม ควรให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มที่สร้างขยะมูลฝอยน้อยชิ้น งดเว้นการใช้ถุงพลาสติก
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและโฟมบรรจุอาหาร

ให้สานัก/กอง จัดส่งภาพถ่ายและหลักฐานการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในสานักงาน

40

ถังขยะสี แดง ค่ะ

