-๑รายงานการประชุม
คณะทางานติดตามการดาเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
ประธานกรรมการ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นายสมจิตร์ ปานอินทร์
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไปสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. นางจิตรตี มณีไสย์
กรรมการ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4. นายสุขุม มิตตัสสา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง กรมป่าไม้
5. นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. นายจักรี ศรีไหม
กรรมการ
นายช่างเขียนแบบชานาญงาน กรมทรัพยากรธรณี
7. นางสาวรัตนา วิชยธนากูล
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานช่วยอานวยการ กรมทรัพยากรนา
8. นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
กรรมการ
นักธรณีวิทยาชานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรนาบาดาล
9. นางสาวถนอมจิต วนวัฒนากุล
กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ องค์การจัดการนาเสีย
10. นางสาวเอกจิตต์ ศักดิ์เดชากุล
กรรมการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สานักอานวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๑1. นายอนุพงษ์ นวลแพง
กรรมการ
นักภูมิสถาปัตย์ ๔ องค์การสวนสัตว์
12. นายคณิต โพธิจินดา
กรรมการ
หัวหน้าส่วนอานวยการกลาง องค์การสวนพฤกษศาสตร์
๑3. นางสาวปวีณา พาณิชยพิเชฐ
กรรมการ
นักวิชาการอาวุโส องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
14. นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการสานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑5. นายโขมพัสตร์ พัฒนกุล
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
16. นายวรกร แต้นาชัย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
17. นางสาวจิรัชยา บารุง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
18. คุณนุชจนี ต้นจาปา
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
19. นายกวี ไชยชนะ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
20. ว่าที่ร้อยตรี นพดล เกษจันทร์
กรมป่าไม้
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
21. นายรัตน์ เอี่ยมยิม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
22. นางสุภาพรรณ ช่วยรัตน์
กรมทรัพยากรนา
เจ้าพนักงานธุรการ
23. นางบุญศรี ตรีธารทิพย์รัตน์
กรมทรัพยากรนาบาดาล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
24. คุณประทุม ตะยางคานนท์
องค์การจัดการนาเสีย
พนักงานบุคคล ๕
25. นางสาวภัควลักษณ์ ปัณณ์เลาหกุล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พนักงาน (ระดับ ๓)
26. นายตุลยวัฒน์ แสนพันธมิตร
องค์การสวนสัตว์
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ๓
27. นายอภิชัย ด่านดุษฎี
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒8. นางสาววานิช สาวาโย
กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
29. นายบัญชาการ วินัยพานิช
กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
30. นางสาวจีรวรรณ แก้วม้า
กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
31. นางสาวศิรินารถ บุญอาษา
กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
32. นายวรรณลพ สนงาม
กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

-๓33. นางสาวเสาวรส แก้วประเสริฐ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
2. นายสุเมธา วิเชียรเพชร
ผู้อานวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี
4. ผู้แทนสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

รองประธานกรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ กรรมการและเลขานุการ คณะทางานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ประธานกรรมการ คณะทางานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้เริ่มดาเนินการประชุม เนื่องจากนายสุพจน์
โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานกรรมการ ติดภาระกิจอื่นส่งผลให้เข้าประชุมล้าช้ากว่าที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานติ ด ตามการด าเนิ น งาน ลด คั ด แยก ขยะมู ล ฝอยและ
ของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มี
คาสั่งแต่งตังคณะทางานติดตามการดาเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงาน
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามค าสั่ งกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ จานวน ๑๙ ท่าน ดังนี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ) เป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมทรัพยากรนา ผู้แทน
กรมทรัพยากรนาบาดาล ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนองค์การสวนสัตว์ ผู้แทนองค์การ
จัดการนาเสีย ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้แทนสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ผู้แทน
สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และผู้อานวยการสานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ผู้อานวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุ มมลพิษ เป็ น กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ การ โดยมีอ านาจหน้า ที่ ๑) จัด ทากรอบแนวทาง
การดาเนินงานแบบบูรณาการการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมให้เกิดเอกภาพและ

-๔เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการการลด
คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ โฮเทล อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๒) เสนอแนะแนวทางการด าเนิ น งานแบบบู รณาการการลด คั ด แยก ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั นตราย
๓) กากับ และติดตามการดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย
และของเสีย อัน ตราย ๔) บูร ณาการและประสานการมีส่ว นร่ว มของทุกหน่ว ยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดาเนินการการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
ทังนี ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ เวียนหนังสื อแต่งตังคณะทางานติดตาม
การดาเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปยังทุกหน่วยงาน และได้รวบรวมรายชื่อคณะทางานฯ ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ แล้วเสร็จ
โดยที่ประชุมได้แจ้งแก้ไขความถูกต้องข้อมูลรายชื่อคณะทางานติดตามการดาเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี
ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอี ย ดการแก้ ไ ขข้ อ มู ล รายชื่ อ คณะท างานติ ด ตามการด าเนิ น งาน ลด คั ด แยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดก่อนการแก้ไข
รายละเอียดหลังการแก้ไข
ข้อ ๔.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๐
แก้ไขเป็น ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๐
ข้อ ๕.๑
- ชื่อ นายสุธีรพันธ์ สวัสดิ์กลดิลก
- แก้ไขเป็น นายสุธีรพันธ์ สวัสดิ์กุลดิลก
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๑๑๑
- แก้ไขเป็น ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๑๕๐ และ ๐๘๔
และ ๐๘๙ ๒๐๓ ๐๕๙๘
๗๕๑ ๒๔๙๔
ข้อ ๗.๑ ชื่อ นางสุพัตรา กลิ่นจินดาดี
แก้ไขเป็น นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี
ข้อ ๗.๓ ชื่อ นายรัตน์ เอี่ยมขิม
แก้ไขเป็น นายรัตน์ เอี่ยมยิม
ข้อ ๙.๒ ชื่อ นางสาวรัตนา วิชยธนากุล
แก้ไขเป็น นางสาวรัตนา วิชยธนากูล
ข้อ ๑๐.๒
- ชื่อ นายฤทธิไกล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
- แก้ไขเป็น นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ
- หมายเลขโทรศัพท์จาก ๐ ๒๖๖๐ ๒๕๕๑
มหาสารคาม
- แก้ไขเป็น ๐ ๒๖๖๐ ๒๕๕๘
ข้อ ๑๑.๑ ปรับแก้หมายเลขโทรศัพท์จาก
แก้ไขเป็น ๐ ๒๒๗๓ ๘๕๓๐-๙ ต่อ ๒๐๑
๐ ๒๒๗๓ ๘๕๓๐-๙ ต่อ ๒๐๗
ข้อ ๑๒.๒ ปรับแก้ตาแหน่งจาก
- แก้ไข โดยตัดคาว่า งาน ออก เป็น
หัวหน้างานส่วนอานวยการ สานักอานวยการ
หัวหน้าส่วนอานวยการ สานักอานวยการ
ข้อ ๑๒.๓
- ชื่อ นางสาวเอกจิตติ์ ศักดิ์เดชากุล
- แก้ไขเป็น นางสาวเอกจิตต์ ศักดิ์เดชากุล
- ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สานัก
- แก้ไข โดยตัดคาว่า งาน ออก เป็น
อานวยการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สานักอานวยการ

-๕รายละเอียดก่อนการแก้ไข
ข้อ ๑๓.๓
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๑ ต่อ ๑๓๑
ข้อ ๑๕.๑
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๔๑
ข้อ ๑๕.๒
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๕๐
ข้อ ๑๘ ชื่อ นายอนุพันธุ์ อิฐรัตน์

รายละเอียดหลังการแก้ไข
แก้ไขเป็น ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๑๑ ต่อ ๑๓๑
แก้ไขเป็น ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๕๐
แก้ไขเป็น ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๔๑
แก้ไขเป็น นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์

มติ ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารแก้ ไ ขข้ อ มู ล รายชื่ อ คณะท างานติ ด ตาม
การดาเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามที่ที่ประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ การดาเนินงานที่ผ่านมาของโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน
หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า โครงการลด
คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะแบ่ง
การดาเนินการออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ หน่วยงานที่มีพืนที่ดาเนินการ จานวน ๗ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มี
พืนที่อาคาร/สานักงานดาเนินการ จานวน ๙ หน่วยงาน โดยมีกรมควบคุมมลพิษ เป็นฝ่ายเลขานุการและ
เป็นผู้ประสานงานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ ที่ผ่านมาได้มีการดาเนินงานดังนี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒.๑ การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมควบคุมมลพิษ เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการ
ประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในพืนที่ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ กรมควบคุมมลพิษ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เป็นประธาน
การประชุม โดยที่ ประชุม มีมติในครังนั นว่า หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะต้องดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารของแต่ละหน่วยงาน และขอให้หน่วยงานต่าง ๆ
นาไปพิจารณาประกอบการดาเนินการภายในอาคารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทาแนวทางปฏิบัติใน
การลด คั ดแยกขยะมู ลฝอยในอาคาร เพื่ อสนั บสนุ นการด าเนิ นงานของหน่ วยงานต่ าง ๆ รวมทั งจะจั ดท า
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลสาหรับใช้รายงานผลการดาเนินงานเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

-๖๒.๒.๒ รายละเอียดโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยภายใน
หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมควบคุมมลพิษได้จัดทารายละเอียดโครงการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติ
ในการลดและคั ดแยกขยะมูล ฝอยภายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้
ดาเนิน การจัดส่งให้ กับ หน่ว ยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม รวมทัง สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ๑๖ เพื่อให้นาไปใช้ดาเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกันแล้วเสร็จ และได้ส่งให้
ทุกหน่วยงานแล้วเป็นที่เรียบร้อย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒.๓ การจัดอบรมแนวทางปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สานักงาน
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ จั ด อบรมแนวทาง
ปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สานักงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ กั บ ทุ ก หน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เมื่ อ วั น ที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ และในที่ประชุมได้มีมติให้ กรมควบคุมมลพิษ
แต่งตังคณะทางานติดตามการดาเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และด าเนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ร่ ว มกั น จั ด ท ากรอบ
แนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวม เพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพและการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทังจะช่วยให้หน่วยงานที่มีพืนที่ดาเนินการ
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒.๔ การแต่งตั้งคณะทางานติดตามการดาเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมควบคุมมลพิษได้แต่งตังคณะทางานติดตาม
การดาเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามคาสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการ การลด
คั ด แยกขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายของหน่ ว ยงานภายในกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม"
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมควบคุมมลพิษได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
"แนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงานภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะฮิลล์

-๗โฮเทล อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ โดยได้มีการจัดทา (ร่าง) กรอบแนวทางการดาเนินงาน
แบบบู ร ณาการการลด คั ด แยก ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายของหน่ ว ยงานภายในกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทังได้ล งพืนที่ศึกษาดูงานการดาเนินงานด้านการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยในพืนที่อุทยานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๒.๒.๖ การดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงาน
ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบ ๓ เดือน
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้ งให้ที่ประชุมทราบว่า การดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะรายงานผล ๒ กลุ่ม คือ
หน่ วยงานที่มีพืนที่ดาเนิ นการ จ านวน ๗ หน่ว ยงาน และหน่วยงานที่มีพืนที่อาคาร/ส านักงานดาเนินการ
จานวน ๙ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ส่งรายงานการดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายของหน่วยงาน ดังนี
หน่วยงานที่มีพื้นที่ดาเนินการ จานวน ๗ หน่วยงาน
๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดาเนินการวางถังขยะ ๔ ประเภท
ภายในอาคารสานักงาน มีมาตรการจัดการขยะและนาเสีย มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย
เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ มีมาตรการในการดาเนินงานในแต่ละบริเวณ (ด่านทางเข้า เขตบริการ
ร้านอาหาร ร้านค้า) รวบรวมขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาไปกาจัด บางส่วนกาจัดในพืนที่อุทยาน
โรงอาหารมีการคัดแยกอาหาร และขยะรีไซเคิล
๒) กรมป่าไม้ (ปม.)
กรมป่าไม้ ได้เริ่ มดาเนินการโดยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานประเมิน
อัตราการก่อปริมาณขยะมูลฝอยของตนเอง
โดยผู้ แทนจากกรมป่าไม้ ได้เพิ่มเติมรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี กรมป่าไม้
ได้ดาเนินการจัด ทาหนังสือเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้มีข้อสั่งการ ถึงสานักงานฯ ส่วนกลาง ๗ แห่ง และ
หน่วยงานส่วนพืนที่ ๒๓ แห่ง รวมถึงหน่วยงานพืนที่ภาคสนาม คือหน่วยงานป้องกัน รักษาป่าฯ ให้ดาเนินการ
จัดตังถังขยะ ๔ ประเภท โดยมีบางหน่วยงานของกรมป่าไม้เริ่มดาเนินการและส่งผลมายั งสานักบริหารกลาง
แล้ว รวมถึงสานักบริหารได้เริ่มดาเนินการแล้วเช่นกัน
๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี ก ารด าเนิ น การ ดั ง นี มี จั ด ซื อถั ง ขยะ
๔ ประเภทให้ทุกหน่วยงาน ห้ามมีถังขยะส่วนตัวให้ทิงที่ส่วนรวมของสานักงาน และพืนที่ดาเนินการยังไม่มี
การดาเนินการ
โดยผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ข้อแก้ไขข้อมูลข้างต้น ดังนี
(๑) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยให้สานัก
เลขานุการกรม ดูแลในส่วนสานักงานพืนที่ และสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับผิดชอบส่วน
พืนที่ดาเนินการ

-๘(๒) สานักงานเลขานุการกรม ได้จัดทาโครงการคัดแยกขยะ/มาตรการดาเนินการ
เพื่อนาเสนออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
(๓) มีการจั ดซือถังขยะ ๔ ประเภท แล้ว เสร็จและมีการเก็บข้อมูลและนาเสนอที่
ประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและ
ของเสี ยอั นตรายของหน่ วยงานภายในกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม” ระหว่ างวั นที่
๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ โฮเทล อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(๔) วัน ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ มีการเริ่มติดตังถังขยะ ๔ ประเภท อย่างพอเพียง
พร้อมได้จัดทาการเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย
(๕) สานักงานเลขานุการกรม จัดทาหนังสือเวียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับทราบถึงมาตราการต่าง ๆ ที่นาเรียนอธิบดี เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการต่าง ๆ และจะมีการให้หมายเลขโทรศัพท์ของสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่
รับผิดชอบส่วนพืนที่ดาเนินการ เพื่อความสะดวกในการประสานงานต่อไป
(๖) ประชุมพนักงานทาความสะอาด เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะ
๔) กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)
กรมทรัพยากรธรณีกาหนดให้นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รับประทานอาหารใน
ที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อลดการใช้พลาสติกและโฟม
๕) องค์การสวนสัตว์ (อสส.)
องค์การสวนสัตว์ได้ดาเนินโครงการ Green Zoo ในระยะแรกจัดทาขึนเพื่อการลด
ค่าใช้จ่ายภายในสวนสัตว์ และต่อมาได้มีการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ดังนี ใช้กระดาษ Reuse ใช้กล่องพลาสติก
แทนการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารเพื่อเลียงสัตว์ ใช้ภาชนะใส่อาหารให้นักเรียนใช้ภาชนะที่ล้างทา
ความสะอาดได้ เช่น ถาดหลุม แทนการใช้โฟมบรรจุอาหาร มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อทาปุ๋ย ก๊าซชีวภาพ
๖) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการดาเนินการ ดังนี มีการจัดเก็บขยะแยกประเภท
(จัดเก็บทุกวัน ๐๘.๐๐ -๑๐.๐๐ น.) มีการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีจุดให้เจ้าหน้าที่คัด
แยกขยะมูลฝอย มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป ทาการเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ โดยการนาขยะและมูลช้างไป
ทาปุ๋ย มีการนามูลช้างมาผลิตกระดาษ อีกทังยังมีการนามูลช้างมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้หุงต้มในในศูนย์
อนุรักษ์ช้างไทย
๗) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีการดาเนินการ ดังนี มีการติดตังถังขยะแยกประเภท
เพื่อคัดแยกขยะ นาขยะย่อยสลายไปทาปุ๋ย นาขยะอันตรายรวบรวมขนส่งไปจ้างกาจัด มีการบริหารจัดการ
สารเคมี (ขยะอันตราย)
โดยผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งเพิ่มเติมว่า มีการเริ่มดาเนินการคัดแยก
ขยะ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และกล่ องโฟมทังบริเวณอาคารส านักงาน ร้านอาหารภายในองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ รวมถึงรณรงค์ลดการใช้สินค้าที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่มีพื้นที่อาคาร/สานักงาน จานวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้
๑) กรมควบคุมมลพิษ

-๙กรมควบคุมมลพิษมีการดาเนินการ ดังนี มีการจัดตังคณะทางานกำกับดูแลและ
ติดตำมประเมินผลกำรห้ำมใช้ถุงพลำสติกและกล่องโฟมภำยในอำคำรกรมควบคุมมลพิษ โดยได้ดาเนินการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้กล่องโฟม และถุงหูหิวพลาสติกภายในอาคาร ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ป้ายไวนิล
ธงญี่ปุ่น Facebook บอร์ดนิ ทรรศการ การอบรมการคัดแยกขยะเจ้าหน้าที่ทุกคนในรูปแบบ KM :
Knowledge Management การอบรมให้ความรู้พนักงานทาความสะอาด เรื่อง การลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในอาคาร และวิธีการเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย จานวนถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่มีการทิงภายใน
อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยจะจัดอบรมทุก ๆ ๓ เดือน การขยายความรู้โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ(www.pcd.go.th) Facebookของกรมควบคุมมลพิษ โปสเตอร์ติด
หน้าลิฟท์ การจัดทาโครงการ Green Meeting โดยกาหนดให้เป็นการประชุมสัมมนาที่ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
ฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น เช่น เลือกเสิรฟ์ ขนม/อาหารว่างที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยชิน เครื่องดื่มใส่ภาชนะที่สามารถ
ใช้ซาได้ ห้ามใช้กล่องโฟมภายในโรงอาหาร การประเมินขยะถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่เกิดขึนในแต่ละชัน
โดยมอบหมายให้พนักงานทาความสะอาดเก็บข้อมูลขยะโดยชั่งนาหนักทุกชัน การจัดกิจกรรมรณรงค์การลด
การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยจะจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
(สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ประมาณเดือนละ ๒ ครัง) ซึ่งจะประชาสัมพันธ์และให้ความรู้วิธีการลดการใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม พร้อมทังมีถุงผ้าและกล่องข้าวให้ยืมไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการดาเนินการ ดังนี ประชาสัมพันธ์ลดการใช้โฟม
และถุงพลาสติก อบรมการคัดแยกขยะเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงแม่บ้าน ขยายความรู้โดยการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ เสียงตามสาย Facebook วิทยุ บอร์ดนิทรรศการและสื่ออื่น ๆ และ update ข้อมูลเป็น
ประจา จัดทาโครงการ Green office โดยให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ใช้แก้วนาส่วนตัว แม่บ้านเก็บข้อมูลขยะโดยชั่ง
นาหนักทุกชัน ยกเลิกถังขยะส่วนตัวที่โต๊ะทางานและใช้ถังขยะรวมในแต่ละชัน มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ชันละ
๑ จุดแล้วนาไปทานาหมักชีวภาพ
โดยผู้ แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ ข้อมูล เพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม มี การแต่ งตังคณะทางาน Green office โดยให้ แต่ล ะศูนย์ / กอง หาแนวทางการ
ดาเนินการ Green office ของตนเอง เพื่อให้มีกิจกรรมแยกเฉพาะในแต่ละชัน และมีการจัดตังคณะทางาน
ของธนาคารขยะ งดใช้กล่องโฟมภายในร้านขายอาหารโดยให้นาภาชนะส่วนตัวมาบรรจุอาหารจากร้านค้าหรือ
ยืมจานจากร้ านค้า มี จุดให้ ยืมถุงผ้า มีจุ ดคัดแยกขยะที่ลิฟต์ ส าหรับคนภายนอกที่มาใช้บริการ มีมุมกาแฟ
สาหรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมสาหรับบริการตัวเอง เน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ กระดาษ
สองหน้า
๓) กรมทรัพยากรน้า
กรมทรัพยากรนา มีการดาเนินการ ดังนี ติดตังถังขยะทันทีอย่างทั่วถึงทุกชัน รณรงค์
การลด คักแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมโดยใช้ถุงผ้า แจกถุงผ้า ตังคณะทางานฯ อบรมแม่บ้าน
ตังถังขยะแยกประเภทในโรงอาหาร
โดยผู้ แทนจากกรมทรัพยากรนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อธิบดีกรมทรัพยากรนาได้มี
ข้อสั่งการให้จัดตังมุมอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ ผู้เข้าร่วมประชุมที่จุดเดียวเพื่อบริการตัวเอง และวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ กรมทรัพยากรนามีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยภายในพืนที่กรมทรัพยากรนา โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ มีการเริ่มรณรงค์

- ๑๐ ให้ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกภายในโรงอาหารตังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงมกราคม ๒๕๕๘
และจะเริ่มเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่รวมถึงขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่และร้านค้าภายในโรงอาหารงดใช้กล่องโฟม
และถุงพลาสติกตังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๔) กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรนาบาดาลมีการดาเนินการ ดังนี จัดทาป้ายรณรงค์ มีการคัดแยกขยะ
๔ ประเภท ขอความร่วมมือห้ามใช้กล่องโฟม และมีการแต่งตังคณะทางานฯ
โดยผู้แทนจากกรมทรัพยากรนาบาดาลแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่กรมทรัพยากรนา
บาดาลมีการจัดเก็บข้อมูลขยะแล้ว และมีการขอความร่วมมือร้านอาหารภายในโรงอาหารห้ามใช้กล่องโฟม
๕) องค์การจัดการน้าเสีย
องค์การจัดการนาเสีย มีการดาเนินการ ดังนี มีการมอบหมายคณะทางานฯ ๕ส
รับผิดชอบโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โดยผู้แทนจากองค์การจัดการนาเสียแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีการแจ้งข้อมูลโครงการ
ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
พนั ก งานทั งองค์ ก รทราบ ส านั ก งานส่ ว นกลางได้ จั ด ท าแบบฟอร์ ม เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะของ
สานักงานจัดการนาเสียสาขา
๖) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีการดาเนินการ ดังนี ดูงานระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยของ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด ซึ่งเป็นผู้จัดการขยะมูลฝอยของอาคารศูนย์
ราชการฯ สอนวิธีการคัดแยกและชั่งนาหนักขยะมูลฝอยให้แม่บ้านขององค์การฯ จัดหาเครื่องชั่ง ถังขยะ และ
วัสดุที่ใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย แจ้งรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่องค์การฯ รับทราบ ทา
กิจกรรม KM
ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การ
โดยผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้มี การใช้กระดาษสองหน้า อีกทังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ E-office
เพื่อลดการใช้กระดาษในสานักงาน และลดการเกิดขยะในการประชุมต่าง ๆ
๗) สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนจากสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่
ประชุมทราบการดาเนินงานของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี
(๑) คณะทางานอาคารสถานที่ของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็ นผู้รับผิดชอบโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) มีการจัดซือถังขยะ ๔ ประเภท โดยมีถังขยะขนาดใหญ่ ๒๔๐ ลิตร จัดตังสารอง
ณ จุดพักขยะ ประเภทละ ๒ ถัง และมีถังขยะขนาดกลาง ๔๐ ลิตร จานวน ๖๔ ถัง และมีการติดตังถังขยะตาม
ชันต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการคัดแยกขยะ
(๓) มีการแจ้งเวียนขอความร่วมมือเกี่ยวกับ การทิงขยะแยกประเภท เพื่อให้เกิด
การทิงขยะอย่างถูกต้อง
(๔) มี ก ารประชุ ม พนั ก งานท าความสะอาดจั ด เก็ บ ในการคั ด แยก เพื่ อ ชี แจง
แนวทางการคัดแยกขยะให้ถูกต้องพร้อมมีการชั่งตวงวัดขยะในแต่ละวัน

- ๑๑ (๕) เมื่อดาเนินงานพบปัญหาจากการดาเนินงาน คือ ขยะที่ถูกคัดแยก เมื่อนาไปทิง
เจ้าหน้าที่เก็บขนมีการรวมขยะที่คัดแยกในรถเก็บขน
(๖) มีแผนการจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงาน และ
แนวทางการจัดกิจกรรมต่อไป
๘) สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดาเนินการเหมือน
กรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากอาคารสานักงานอยู่ในอาคารเดียวกัน มีมาตรการต่าง ๆ เช่น ห้ามใช้กล่องโฟมใน
โรงอาหาร เป็นต้น
๙) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ไม่ได้รายงานความก้าวหน้า มายังฝ่าย
เลขานุการ ทังนี ฝ่ายเลขานุการจะทาการประสาน เพื่อขอความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ (ร่าง) กรอบแนวทางการดาเนินการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ ำ ยเลขำฯ ได้ น ำเสนอ (ร่ ำ ง) กรอบแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรลด คั ด แยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของหน่วยงำนภำยในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำขึ้น
จำกมติในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร แนวทำงกำรดำเนินงำนแบบบูรณำกำรกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรำยของหน่วยงำนภำยในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๗ โดยมี
รำยละเอียดประกอบด้วย
หลั ก กำรและเหตุ ผ ล เนื่ อ งจำกรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ได้มีข้อสั่งกำรให้ ทุกหน่ ว ยงำนภำยใต้สังกัด กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม
ให้ดำเนินกิจกรรมกำรจัด กำรขยะมูลฝอยภำยในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงำน โดยเน้นกำรลดปริมำณกำรเกิด
ขยะมูล ฝอย ณ ต้น ทำง มีกำรคัดแยกและเก็บรวบรวม กำจัดขยะมูล ฝอยอย่ำงถูกวิธี โดยเริ่มจำกอำคำร
สำนั กงำน รวมถึงพื้น ที่ต่ำง ๆ ในควำมรั บ ผิ ดชอบของหน่ว ยงำนนั้น ๆ และได้แต่งตั้งคณะทำงำนติดตำม
กำรดำเนินงำน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยในหน่วยงำนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น ตำมค ำสั่ ง กระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลงวั น ที่
๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗
วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในอำคำร/สำนักงำน/พื้นที่ดำเนินกำร
มีป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ง่ำ ยต่อ กำรน ำขยะมู ล ฝอยไปใช้ป ระโยชน์ และลดปริ ม ำณขยะมู ล ฝอยที่ ต้อ งส่ ง ไปกำจั ด
(๒) เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เกิดภำพลักษณ์ที่ดี และ
สำมำรถเป็นต้นแบบในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนอื่น ๆ ได้

- ๑๒ เป้ำหมำย (๑) กำรคัดแยกขยะมูลฝอยในอำคำร/สำนักงำน/พื้นที่ดำเนินกำร มีกำรแยก
ประเภทของขยะมูลฝอยอย่ำงน้อย ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลำย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรำย ขยะทั่วไป
(๒) ปริมำณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐ (สำหรับหน่วยงำนที่ดำเนินกำรในเรื่องนี้อยู่แล้ว
และสำมำรถลดปริ ม ำณขยะมู ล ฝอยที่ ต้ อ งน ำไปก ำจั ด ได้ ม ำกกว่ ำ ร้ อ ยละ ๒๐ แล้ ว ให้ ค วบคุ ม ปริ ม ำณ
ขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัดไม่ให้เพิ่มขึ้น) (๓) ร้ำนค้ำภำยในโรงอำหำรไม่มีกำรใช้กล่องโฟม ภำยใน ๓ เดือน
ตั้งแต่เริ่มดำเนินกำร (สำหรับหน่วยงำนที่อยู่รวมกับหน่วยงำนอื่น ๆ เน้นให้เกิดกำรลดกำรใช้กล่อ งโฟมภำยใน
โรงอำหำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งแทน) (๔) จ ำนวนถุ ง พลำสติ ก และกล่ อ งโฟมที่ ทิ้ ง ในถั ง ขยะลดลงร้ อ ยละ ๒๐
(สำหรับหน่วยงำนที่ดำเนินกำรในเรื่องนี้อยู่แล้ว และสำมำรถลดจำนวนถุงพลำสติกและกล่องโฟมได้มำกกว่ำ
ร้อยละ ๒๐ แล้ว ให้ควบคุมจำนวนถุงพลำสติกและกล่องโฟมที่ทิ้งในถังขยะไม่ให้เพิ่มขึ้น)
หน่วยงำนดำเนินกำร ประกอบด้วย ๑๖ หน่วยงำน ดังนี้ หน่วยงำนที่มีพื้นที่ดำเนินกำร
มี ๗ หน่วยงำน ได้แก่ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช (อส.) กรมป่ำไม้ (ปม.) กรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง (ทช.) กรมทรัพยำกรธรณี (ทธ.) องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (ออป.) องค์กำรสวนสัตว์ (อสส.)
องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ (อ.ส.พ.) และหน่ ว ยงำนที่มีเฉพำะพื้นที่อำคำร/ส ำนักงำน มี ๙ หน่ว ยงำน ได้แ ก่
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สส.) สำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมทรัพยำกรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล (ทบ.) องค์กำรจัดกำรน้ำเสีย (อจน.)
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) (อบก.) สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
(องค์กำรมหำชน) (สพภ.) สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (๑) เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีจิตสำนึกในกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ในอำคำร/สำนักงำน/พื้นที่ดำเนินกำร และสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง (๒)หน่วยงำนต่ำง ๆ ใน ทส.
มีควำมสะอำดเรียบร้อยเหมำะแก่กำรเป็นหน่วยงำนต้นแบบด้ำนสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ธันวำคม ๒๕๕๗ ถึง กันยำยน ๒๕๕๘ โดยจะแบ่งรอบกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรออกเป็น ๔ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ถึง กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
มีนำคม ถึง พฤษภำคม ๒๕๕๘ รอบที่ ๓ มิถุนำยน ถึง กรกฏำคม ๒๕๕๘ รอบที่ ๔ สิงหำคม ถึง กันยำยน ๒๕๕๘
งบประมำณ งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของแต่ละหน่วยงำน
บทบำทหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบโครงกำร จะแบ่งเป็น กรมควบคุมมลพิษ หน่วยงำนที่มี
พื้นที่ดำเนินกำร และหน่วยงำนไม่มีพื้นที่ดำเนินกำร
แผนกำรดำเนินกำร จะมีกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมแบบ บร. ๑ และ บร. ๒ ส่งให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้กรมควบคุมมลพิษรวบรวมผลกำรดำเนินงำนจำก
หน่ ว ยงำนในกระทรวงฯ แล้ ว รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนในภำพรวมให้ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทรำบ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม ดังนี้

- ๑๓ 1) นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
ประธานกรรมการ กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรขยะมูลฝอยถือเป็นวำระแห่งชำติ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรจัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนแบบบูรณำกำร ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยภำยใน
หน่วยงำนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกำรลดกำรเกิดขยะภำยในกระทรวงฯ
โดยประธำนกรรมกำร ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้
๑.๑) กำรจัดทำกรอบกำรดำเนินงำน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
ให้ เลื อกกิจ กรรมที่ทำได้ง่ำย เพื่อกระตุ้น ให้ เกิดกำรปฏิบัติภ ำยในหน่ว ยงำนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงจิตส ำนึ ก
สำมำรถเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑.๒) กำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก ได้ยกตัวอย่ำงจำกกำรลดควำมหนำของถุงพลำสติก
เพื่อลดปริมำณพลำสติกในกำรผลิต และตัวอย่ำงจำกต่ำงประเทศที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับถุงพลำสติก เพื่อใส่
สินค้ำ ส่งผลให้ประชำชนนำถุงมำจำกบ้ำนเพื่อใส่สินค้ำ เป็นต้น จำกตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนดังกล่ำวจะเห็นว่ำ
กำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกให้สำเร็จนั้นจะต้องมีกำรประสำนของควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งหน่วยงำน
ภำครั ฐ และเอกชน โดยภำครั ฐ ควรมี ข้ อ เสนอที่ ห ลำกหลำยเพื่ อ เป็ น ทำงเลื อ กให้ ห น่ ว ยงำนที่ ป ระสำน
ควำมร่วมมือดำเนินกำร โดยมีผลลัพธ์ที่สำมำรถเอื้อ ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน รวมถึง
กำรขอควำมร่วมมือจำกประชำชนร่วมด้วย
๑.๓) กำรแบ่ งประเภทขยะมูลฝอย ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตรำย และขยะทั่วไป ซึ่งเป็น ศัพท์ทำงวิชำกำรยำกต่อกำรเข้ำใจสำหรับประชำชนทั่วไป จึงควรมีภำษำ
เรี ยกที่เข้ำใจง่ำยหรื อ กำรแสดงสัญลักษณ์ที่ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ เช่น รูปภำพของขยะที่ทิ้งในถังนั้น ๆ เช่น
ขยะอินทรีย์ อำจใช้คำว่ำ ขยะย่อยสลำย หรือใช้ภำพสัญลักษณ์ ผัก ผลไม้ และรีไซเคิล อำจใช้คำว่ำ ขยะมี
มูลค่ำ เพื่อให้ประชำชนเห็ นมูลค่ำ ลดปริมำณขยะที่เกิดในถังนี้ หรือใช้ภำพสัญลักษณ์ แก้ว กระดำษ โลหะ
เป็นต้น อำจรวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์ ป้ำยโฆษณำ เพื่อให้ประชำชนคุ้นเคยและ
ส่งผลให้ประชำชนสำมำรถแยกทิ้งได้อย่ำงถูกต้องมำกขึ้น
๒) นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานกรรมการ ได้มีข้อสั่งกำรให้
๒.๑) ให้ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ จั ด ทำโปรแกรมประยุ ก ต์ (Application) บน
โทรศัพท์มือถือสำหรับใช้บันทึกข้อมูลกำรจัดกำรขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบันและสำมำรถเรียกใช้งำนได้ง่ำย
๒.๒) ให้กรมควบคุมมลพิษ จัดหำแนวทำงทำงกำรดำเนินงำนแบบบูรณำกำร ลด
คัดแยกขยะมูลฝอยที่ร้ำนค้ำและชุมชนที่ใกล้เคียงกับหน่วยงำน โดยใช้กำรประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์และ
ขอควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำร และประชำชน อำทิ ร้ำนค้ำในตลำดหลังกระทรวงกำรคลัง ร้ำนค้ำในตลำด
ปำกซอยอำรีย์ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประชำชนที่จับจ่ำยเลือกซื้อสินค้ ำ ให้เกิดควำมร่วมมือกันลด
กำรใช้ถุงพลำสติกและกล่องโฟม อีกทั้งยังเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบข้ำง
หน่วยงำน

- ๑๔ ๒.๓) ให้กรมควบคุมมลพิษจัดทำแบบฟอร์มรำยงำนผลประจำเดือนและออกแบบ
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนภำพรวมทั้งปีเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้จัดทำและนำมำเสนอต่อที่ประชุมในกำรประชุมคณะทำงำนฯ ครั้งต่อไป
๒.๔) ให้ มี กำรจั ด ประกวดหน่ ว ยงำนต้น แบบกำรลด คั ด แยก ขยะมู ล ฝอยและ
ของเสียอันตรำยในหน่วยงำน ทส. ทั้ง ๑๖ หน่วยงำน โดยให้ มีกำรจัดประกวดจำกผลกำรดำเนินกำรจำก
หน่วยงำนที่มีผลกำรดำเนินงำนดีมำก ดี จนถึงลำดับท้ำยสุดตำมลำดับ โดยให้ผู้ที่มีผลงำนดีที่สุดเป็นลำดับที่ ๑
และเรียงผลกำรดำเนินงำนไปยังลำดับท้ำยสุด โดยหน่วยงำนที่อยู่ในลำดับที่ ๑, ๒ และ ๓ จะได้รับโล่จำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลปีละ ๒ ครั้ง
มติที่ประชุม
๑) ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบกั บ (ร่ ำ ง) กรอบแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรแบบบู ร ณำกำร ลด
คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของหน่วยงำนภำยในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และให้ ทุก หน่ ว ยงำนในกระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อม ดำเนิ นกำรตำมกรอบแนวทำง
กำรดำเนินกำรแบบบูรณกำรฯ ดังกล่ำว และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนมำยัง ฝ่ำยเลขำนุกำรเพื่อรวบรวมและ
นำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
๒) ที่ประชุมเห็น ชอบให้ ฝ่ำยเลขำนุกำรดำเนินกำรตำมข้อสั่ งกำร ข้อ ๒.๑) ข้อ๒.๒)
ข้อ ๒.๓) และ ข้อ ๒.๔)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
นำงสำววำนิช สำวำโย นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมชำนำญกำรพิเศษ
นำยบัญชำกำร วินัยพำนิช นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมชำนำญกำร
นำงสำวศิรินำรถ บุญอำษำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

- ๑๕ นำยอนุพันธ์ อิฐรัตน์
ผู้อำนวยกำรสำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำย
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

