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บทสรุป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ตามนโยบาย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน
5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้าให้ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดดาเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ดังนั้น การจัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 ในปีงบประมาณ 2562 ได้ยึดนโยบายเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบมาตรการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกาศเจตนารมณ์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ มี
การดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย
มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์ โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ขอขอบคุณบุคลากรในการจัดทาแผนปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้จนสาเร็จ โดยเฉพาะคณะกรรมการตามคาสั่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ที่ 62/2562 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือและทิศทางการดาเนินงานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 1
บทนา

5
แผนปฏิบัติการ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ภาคใต้โครงการ ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิง่ แวดล้อมของรัฐบาล
“สพป.ตรัง เขต 2 สะอาด ปราศจากขยะ”
บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกมีสาเหตุใหญ่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค (Climate Change)
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) และปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งจะส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อทุกประเทศในโลก ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ได้ประสบกับภัยพิบัติ ด้านภูมิอากาศ
เช่ น ภั ย แล้ ง น้ าท่ ว ม พายุ คลื่ น ความร้ อ น และไฟป่ า เพิ่ ม ขึ้ น เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี้ โ ดยมาก เป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอาจนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงระบบนิเวศของโลก ขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมมนุษย์เป็น
ส่วนหนึ่งที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาความ
แออัดของประชากรต่อหน่ วยพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนพลั งงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมถอย จากการตัดไม้ทาลายป่าทาลายสมดุลธรรมชาติอันเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน และ
ยังเป็นตัวช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามจานวนของ
ประชากรโลก ประกอบกับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทาให้ความต้องการใช้พลังงานในทุกด้านเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทาให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศ และโอกาส ที่ ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นในมุมต่างๆ ของโลก ซึ่งปัญหาการปล่อยก๊าซต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งมี ผลต่อการเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศ ทั่วโลกจึงมีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
เพื่อให้ บรรลุถึงการรักษาระดับ ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ อยู่ในระดับที่ ปลอดภัยจาก
การแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับดังกล่าว ต้องดาเนินการในระยะเวลา
เพียงพอที่จะให้ระบบนิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของมนุษย์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไป
อย่ างยั่ งยืน และการพัฒ นาที่ยั่ งยื น กลายเป็ นวาระหลั กของการพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการกากับดูแลการพัฒนาของโลกระหว่างปี 2016-2030 และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลงนามร่วมกับ
ภาคีสมาชิก ในการรับรองฉันทามติเป้าหมายการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติถูกผูกโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกาหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ ตาม
มาตรา 65 ที่กาหนดให้ยุทธศาสตร์ต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีการเชื่อมโยงทั้ง 30 เป้าประสงค์
กับยุทธศาสตร์ชาติมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ถึง 8 ยุทะศาสตร์ โดยจะ
สอดคล้องมากในยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการ
เติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นความสาคัญในปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ซึ่งควรสร้างความตระหนักตั้งแต่เยาวชนของชาติ จนถึงข้าราชการและบุคลากรในส่วนกลางและเขตพื้นที่
การศึกษา จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการเพื่อให้สานักในส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการ
ดาเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารและพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภาคเอกชน
และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมในภาพรวมของประเทศ
อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้า (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle)
ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังได้กาหนดมาตรการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สพฐ. ไม่ว่าจะเป็น
การลดใช้สาเนาเอกสารทางราชการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (No Copy) การใช้ QR Code เพื่อลดการ
ใช้กระดาษในการประชุมต่างๆ เน้ น การใช้ กระดาษ 2 หน้า ในหนังสือแจ้งเวียนและลดการใช้กระดาษรองปก
รองหนังสือแจ้งเวียน รวมถึงลดการใช้ ขวดน้าพลาสติกในการประชุมใน สพฐ. เช่น การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ
การประชุมของสานักต่างๆ โดยให้ใช้แก้วแทน และรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรใช้ภาชนะส่วนตัวมาประชุม
ทั้งแก้วน้าส่วนตัว หรือกล่องข้าวส่วนตัว และหากต้องมีการแจกข้าวกล่อง ให้เน้นการใช้ภาชนะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เช่น กล่องชานอ้อย
ในส่ ว นของมาตรการที่ จ ะด าเนิ นการในอนาคต สพฐ. จะจัดให้ มีก ารแยกขยะอย่างเป็น ระบบ
อย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน โดยจะวางถังแยกกันอย่างชัดเจนในแต่ละอาคารและชั้น ถังขยะที่แยกแบ่งเป็นขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไป และขยะอันตราย มีการเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพื่อสารวจว่าลดลงหรือไม่ อย่างไร
รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรให้มีการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน 100% ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว และก าหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของหน่วยงานใน สพฐ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงานการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยของหน่วยงาน
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในสังกัดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด
และคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงาน
3. เพื่อดาเนินการคัด และแยกขยะมูลฝอย นาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
6. เพื่อส่งเสริม ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารจากร้านค้าต่างๆ และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามา
ในหน่วยงาน
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3. นิยามและความหมาย
มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร
เถ้ า มู ล สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ รวมตลอดถึ ง สิ่ ง อื่ น ใดที่ เ ก็ บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อ ที่ อื่ น
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535)
ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ วของโรงงาน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุม
มลพิษ 2548)
ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลาย
ได้เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะ
ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อย
สลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึ งร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ(กองควบคุม
มลพิษ 2558)
ขยะรีไซเคิล (Recyctable waste)หรือมูลฝอยอันตราย คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้
ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม UHT กระป๋องเครื่องดื่ม
เศษโลหะ อะลู มิเนี ยม ยางรถยนต์ ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่ส องในกองขยะ
กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กองควบคุมมลพิษ 2558)
ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อน
วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุ
กรรมมันตรังสี วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่ นใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารกาจัด
ศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ
พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ(กองควบคุมมลพิษ 2558)
ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป (General waste) คือขยะประเภทอื่นนอกเหนือขากขยะย่อย
สลาย ขยะรี ไซเคิล และขยะอัน ตราย มีลั กษณะที่ ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการนากลั บมาใช้
ประโยชน์ ใหม่ เช่น ห่ อพลาสติ กใส่ ข นม ถุงพลาสติ กบรรจุผ งซักฟอก พลาสติกห่ อ ลู กอม ซองบะหมี่กึ่ ง
สาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น สาหรับขยะทั่วไปนี้เป็น
ขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมด
ในกองขยะ(กองควบคุมมลพิษ 2558)
มูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามี
การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
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กรณี มู ล ฝอยดั ง ต่ อ ไปนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ใช้ ใ นกระบวนการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ แ ละการ
รักษาพยาบาล การให้ ภูมิคุ้มกัน โรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสู ตรศพหรือซากสัตว์
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ(กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ 2545)
(1) ซากหรื อชิ้น ส่ ว นของมนุษย์ หรือสั ตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่ าตัด การตรวจชันสู ตรศพ หรือ
ซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้วสไลด์ และกระจก
ปิดสไลด์
(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภั ณฑ์ที่ได้จากเลือด
สารน้ าจากร่ า งกายของมนุ ษ ย์ ห รื อสั ต ว์ หรื อ วัค ซี นที่ ทาจากเชื้อ โรคมีชี วิต เช่ น ส าลี ผ้ า ก๊ อส ผ้ า ต่า งๆ
และท่อยาง
(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
การอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น อั น ตราย หมายถึ ง ขยะอั น ตรายที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมต่ า งๆ ของสถาน
ประกอบการในการก ากั บ ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

บทที่ 2
มาตรการสู่ความสาเร็จ
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บทที่ 2 มาตรการสู่ความสาเร็จ
1. กรอบการดาเนินงาน
การดาเนินงานในการคัด และขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน โดยจะวางถัง
แยกกันอย่างชัดเจน ถังขยะที่แยกแบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย มีการเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพื่อสารวจว่าลดลงหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัด และแยกขยะมูลฝอย ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต งดการใช้โฟม
บรรจุอาหาร ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการดาเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการ
ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติร าชการ ว่าด้ว ยเรื่ อง “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอยในหน่ว ยงาน
ภาครัฐ” ดังนี้
1. ประกาศเจตนารมณ์ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของ สพป.ตรัง เขต 2
2. แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นประธานคณะทางาน
3. จัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรในสังกัด ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน
โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้ความเห็นชอบ
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
5. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการดาเนินการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย
6. มีการคัด และแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
7. มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
8. มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
9. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารจากร้านค้าต่างๆ และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามายังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
10. มีการสารวจ และจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
และโฟมบรรจุอาหาร ของกลุ่มงานต่างๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2
11. สรุป ประมวลผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากผลการสารวจของแต่ละ
กลุ่มงานต่างๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นรายสัปดาห์
เป็นรายเดือน ระยะ 3 เดือน ระยะ 6 เดือน และระยะ 12 เดือน ตามลาดับ
12. รายงานผลต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ระบบ KRS)
2. วิสัยทัศน์
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สะอาด ปราศจากขยะ”
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3. พันธกิจ
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
3. ส่งเสริมให้มีการคัด แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
4. ส่งเสริมให้มีการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
5. ส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
6. ส่งเสริมการลดใช้โฟมบรรจุอาหารจากร้านค้าต่างๆ และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใน
หน่วยงาน
4. เป้าประสงค์
1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
2. จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง
3. จานวนแก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลดลง
4. จานวนโฟมบรรจุอาหารลดลง
5. ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
ภายในระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดการขยะมูลฝอยของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จะประสบความสาเร็จโดยมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ ดังนี้
1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ร้อยละ 5 (วัดโดยชั่งน้าหนัก)
2. จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อย 10 (วัดโดยการสารวจ)
3. จานวนแก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ 10 (วัดโดยการสารวจ)
4. จานวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 (วัดโดยการสารวจ)
6. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง แนวทางให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติในการดาเนินการแก้ปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ขยะอันตราย ในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โดยการบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกัน ทุกกลุ่มงาน ทุกภาคส่วน
7. แนวคิดพื้นฐาน
แนวคิด 3Rs
ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจาวันนั้น เกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมไปถึง
สถานที่สาธารณะ ดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่เน้นการลด การคัดแยก และการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย
Reduce ลด (คิดก่อนใช้)
การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้ อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อเป็นการลด
ปริมาณมูลที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม
การไม่รับ ถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม หลี กเลี่ ยงการซื้อวัส ดุสิ้นเปลื องแบบใช้
ครั้งเดียว การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น
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Reuse ใช้ซ้า (ใช้แล้วใช้อีก)
การใช้ซ้าการนาสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การใช้
ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้าได้ การดัดแปลง
ของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ได้ใหม่
Recycle นากลับมาใช้ใหม่
การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสานักงาน เพื่อนาวัสดุที่ยังสามารถ
นากลับมาใช้ใหม่หมุนเวีย นกลับมาเข้ าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการเลือก
สินค้าที่ทามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการนาขยะรี ไซเคิล
เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น
8. กลยุทธ์
จากสถานการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว หรือแก้ไขโดยใช้มาตรการด้านใด
ด้านหนึ่งแต่จาเป็นต้องอาศัยมาตรการที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างบูรณาการในการแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วง โดยจะต้อง
เกิดจากการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานที่ แข็งขั น และมีกลไกที่ แข็งแรง จากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีความ
สอดคล้องกับนโยบายและการสอดรับกับแผนปฏิบัติการนี้ ซึ่งได้กาหนดให้มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ งเสริ มให้ มี การคั ดแยกขยะมูล ฝอยตามประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะทั่ว ไป ขยะอินทรี ย์
ขยะอั น ตราย และขยะรี ไซเคิล ตลอดจนเป็น การลดภาระในการจัด การขยะของหน่ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดาเนินการคัด และแยกขยะมูลฝอยภายในสานักงาน
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอย
- ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
- จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง
- จานวนแก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลดลง
- จานวนไฟมบรรจุอาหารลดลง
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
1. การจัดทาฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน
2. การสร้างจิตสานึกและการประชาสัมพันธ์
3. การติดตาม ประเมิน สรุป และรายงานผล
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ตารางแสดงกิจกรรมตามกลยุทธ์และมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
การจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2
การสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. ดาเนินการคัด และแยก
ขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน

- ทุกวัน สพป.ตรัง
เขต 2 ได้ดาเนินการ
คัดแยกขยะมูลฝอย

ทุกวัน

ผู้รับมอบหมาย

2. การส่งเสริมและสนับสนุน
การลดปริมาณขยะมูลฝอย
- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุง
พลาสติกหูหิ้ว
- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้ว
น้าส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้า
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
- ส่งเสริมการลดการใช้โฟม
บรรจุอาหารจากร้านค้าต่างๆ
และงดการนาโฟมบรรจุอาหาร
เข้ามาในหน่วยงาน

- ร้อยละ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยลดลง

ร้อยละ 5

บุคลากรทุกคน

- ร้อยละ ของจานวน
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดลง

ร้อยละ 10 บุคลากรทุกคน

- ร้อยละ ของจานวน
แก้วน้าพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวลดลง

ร้อยละ 10 บุคลากรทุกคน

- ร้อยละ ของโฟมบรรจุ
อาหารลดลง

ร้อย 100

บุคลากรทุกคน

1. การจัดทาฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้
เป็นปัจจุบัน

- ทุกสัปดาห์ มีการ
ประมวลผล ข้อมูลการ
จัดการขยะมูลฝอย

ทุกวันศุกร์

สาอาง ยอดทอง

2. การสร้างจิตสานึก และ
การประชาสัมพันธ์

- ร้อยละ ของบุคลากร
สพป.ตรัง เขต 2
มีความเข้าใจ มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย

ร้อยละ 100 กลุ่มส่งเสริมฯ

- ร้อยละ ของ
ผู้รับบริการ มีส่วนร่วม
ในการดาเนินการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย

ร้อยละ 60 กลุ่มส่งเสริมฯ

3. การติดตามประเมิน สรุป
และรายงานผล

ร้อยละ ของกลุ่มงาน
ร้อยละ 100 สาอาง ยอดทอง
ภายใน สพป.ตรัง เขต 2
รอบการประเมินทุก
6 เดือน มีการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย
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9. ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
การดาเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหาร
องค์การเป็นประธานคณะทางาน และมี
ผู้แทนจากบุคลากรทุกกลุ่ม ร่วมเป็น
คณะทางาน
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
๓. ผู้บริหารเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
และสื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ
อย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
๔. สารวจ ประเมินและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุ
อาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้ว
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ของ
หน่วยงาน
๕. กาหนดเป้าหมาย
- ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่ง กาจัด
ร้อยละ ๕
- ลดการทิ้งแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้วร้อยละ ๑๐
- งดใช้โฟมบรรจุอาหาร
๖. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และ
ที่มาใช้บริการทราบ และมีส่วนร่วมใน
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
๗. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
- อบรมพนักงานทาความสะอาด
- อบรมบุคลากรในหน่วยงาน
๘. ดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย ในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

2561
2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15

การดาเนินงาน
๙. ดาเนินการลดใช้โฟมบรรจุอาหาร
และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใน
หน่วยงาน
๑๐. ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้า
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
๑๑. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ หรือ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
๑๒. ประเมินความรู้ ความเข้าใจและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงาน
๑๓. บันทึกรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
และผลการดาเนินงาน
๑๔. สรุปผลการดาเนินงาน
๑๕. รายงานผลการดาเนินงาน ต่อ
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2561
2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภาคผนวก
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ประกาศเจตนารมณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
“มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย”
----------------------------------------ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเจตนารมณ์ ล ด และคั ด แยก
ขยะมูลฝอย ในหน่วยงานทั่วประเทศ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่ ว ยงานสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิ จ กรรม ภายใต้ โ ครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้าให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดดาเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใ ห้ กั บ
ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบ
ที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จะร่วมกันปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนาไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จะเป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐ
ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานและลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ ค รั้ ง เดี ย ว และ
งดกล่องโฟมบรรจุอาหาร
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จะสร้างความตระหนัก และส่งเสริม
บทบาทของทุกคนในการร่วมลด คั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้าพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่สามารถนาไป
เชิดชู และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
( รอบ 12 เดือน )
------------------คุณพร้อมหรือยัง ?
เริ่มวันนี้ที่ตัวคุณเอง
ด้วย 5 วิธีง่าย ๆ
(1) ยืดอกพกถุงผ้า
(2) พกกล่องพร้อมใส่อาหาร
(3) พกแก้วน้าให้ติดกระเป๋า
(4) ใช้ซ้าแทนการทิ้ง
(5) คัดแยกขยะรีไซเคิล
มาตรการ การดาเนินการเพื่อลดขยะมูลฝอย
1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 5 (วัดโดยชัง่ น้าหนัก)
2. จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 10 (วัดโดยการสารวจ)
3. จานวนแก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ 10 (วัดโดยการสารวจ)
4. จานวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 (วัดโดยการสารวจ)
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แบบสารวจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ปริมาณขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้าพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร
กลุ่ม.....................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ระหว่างวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ. 2562
( เป็นรายสัปดาห์)
ประเภทของขยะมูลฝอย

หน่วย

ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ใบ
ใบ
ใบ

- แก้ว
- กระดาษ
- ขวดน้าพลาสติก (PET)
- กระป๋องอลูมิเนียม
- ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ
ขยะอันตราย
ขยะทั่วไป
- ถุงพลาสติกหูหิ้ว
- แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- โฟมบรรจุอาหาร
รวม

วัน
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส

ศุกร์

รวม

หมายเหตุ
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แบบรายงานผลปริมาณขยะมูลฝอย

ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
 นาย  นาง  นางสาว.........................................นามสกุล..............................................
ตาแหน่ง...........................................................หน่วยงาน..................................................................
เบอร์โทร..........................................................E-mail ......................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลขยะมูลฝอย
2.1 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยรายไตรมาส:
1) จานวนบุคลากร..............................................คน
2) อัตราการเกิดขยะมูลฝอย..........................................กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
3) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกาจัดของหน่วยงาน......................กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
4) จานวนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ทิ้งในหน่วยงาน................................กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
5) จานวนโฟมบรรจุอาหารที่ทิ้งในหน่วยงาน.......................................................กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง:
รอบการรายงาน

ตัวชี้วัด
ไตรมาสที่ 1
ปริมาณขยะมูลฝอย
ทีต่ ้องส่งกาจัดลดลง(ร้อยละ)
จานวนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ที่ทิ้งในหน่วยงานลดลง(ร้อยละ)
จานวนโฟมบรรจุอาหาร
ที่ทิ้งในหน่วยงานลดลง(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
ที่ ๖๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
--------------------------------------------ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ ทุ ก
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การ
จั ดการขยะมูล ฝอยมีป ระสิ ทธิภ าพและง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์ โดยกาหนดเป็นตัว ชี้วั ดประสิ ทธิภ าพของ
หน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กาหนดเป้าหมายให้ข้าราชการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การ
จัดการขยะมูล ฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์ โดยคาดว่าปริมาณขยะมูล ฝอยของหน่ วยงาน
จะลดลง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล
ที่ คั ด แยกได้ และสามารถช่ ว ยลดปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก ลดปริ ม าณพลาสติ ก ถุ ง หู หิ้ ว โฟมบรรจุ อ าหาร
และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชนในการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สนองตัวชี้วัดที่ ๖.๒ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอ านวยการ มี ห น้ า ที่ ว างแผน แนะน า ค าปรึ ก ษา แก้ ปั ญ หา เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ น งานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิ ทธิ ภ าพ
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
(ผู้ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
รองประธานกรรมการ
๓) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ทุกคน กรรมการ
๔) ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๕) ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๖) ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการ
๗) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๘) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๙) ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑๐) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒) นางสาอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/๒. คณะ...
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-๒๒. คณะกรรมการกาหนดมาตรการและจัดทาแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่วางแผน กาหนดมาตรการ
และจั ด ทาแผนปฏิบั ติก ารลด คั ดแยกขยะมู ล ฝอยของหน่ว ยงาน เพื่ อใช้เ ป็น แนวทางและกรอบให้ บุ คลากรถื อ
เป็นหลักในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑) นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒) รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ (ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) รองประธานกรรมการ
๓) นายชัยวัฒน์ ทองสุข
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๔) นายอดิศร แก้วเซ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๕) นายเจริญ เกลาเกลี้ยง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการ
๖) นางนันทิดา รักษ์นุ้ย
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๗) นางจาเรียง ทองสุข
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๘) นายรัชพล มณีบุตร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๙) นายแสวง ศรีพะเนิน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑) นางสาอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการด าเนิน งาน มีห น้าที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ขยะมูล ฝอย โฟมบรรจุอาหาร
ถุงพลาสติก หู หิ้ ว และแก้ว พลาสติกแบบใช้ ครั้งเดียวของหน่ว ยงาน และดาเนิ นการคัดแยกขยะมูล ฝอยภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนสรุปรายงานติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด ประกอบด้วย
๑) รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ (รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา )
ประธานกรรมการ
๒) นายแสวง ศรีพะเนิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๓) นายชัยยุทธ สมบูรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นายสัมพันธ์ เซ่งหลี่
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
๕) นางสาลี ชีประวัติชัย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
๖) นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
๗) นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
๘) นางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
๙) นางสาวบุษบา สมาธิ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
๑๐) นางสาริณี รามชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
๑๑) นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๑๒) นางสาวสุนิสา ยี่สุ่น
พนักงานพิมพ์ดีด
กรรมการ
๑๓) นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา พนักงานพิมพ์ดีด
กรรมการ
๑๔) นายสมพงษ์ คาธร
ช่างปูน ช.๔ สพป.ตรัง เขต ๒
กรรมการ
๑๕) นายชนะพงษ์ ภู่ชานาญ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๑๖) นางอารมณ์ สายไหม่
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๑๗) นางสาววิษรวรรณ กรีชาฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๑๘) นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๙) นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐) นางสาอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/๔. คณะ...
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๔. คณะกรรมการการเงินและบัญชี มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ให้คาแนะนา ในการจัดทาหลักฐาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ ประกอบด้วย
๑) รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ (รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ประธานกรรมการ
๒) นางนันทิดา รักษ์นุ้ย
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ
๓) นายนิวัติ สุขไชยะ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
๔) นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
๕) นางณที สุขไชยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
ขอให้ ค ณะท างานที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
นายประจักษ์ ช่างเรือ
นางอรัญญา ณ ถลาง
นางชุลีกร ทองด้วง
นายอดิศร แก้วเซ่ง
นายเจริญ เกลาเกลี้ยง
นายชัยวัฒน์ ทองสุข
นายแสวง ศรีพะเนิน
นางนันทิดา รักษ์นุ้ย

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางจาเรียง ทองสุข

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายรัชพล มณีบุตร

ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียบเรียงเอกสาร
นายแสวง ศรีพะเนิน

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

พิมพ์/จัดรูปเล่ม
นางวัลภา จันทร์มีศรี
นางสาอาง ยอดทอง

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

ทำควำมดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่ งแวดล้ อม

