-๑ขอบเขตการดาเนินงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลกาหนดวิสัยทัศน์ ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ในช่ ว งระยะเวลา 20 ปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารน าพลาสติ ก
และโฟมมาใช้มากขึ้นในรูป แบบของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น จากสถิติ พบว่า ประเทศไทยมีการบริโภค
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
9,750 ล้านใบ ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลัง
การบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล และมีแนวโน้มในการเกิดการรั่วไหลของสาร
ปรุงแต่งหรือสารประกอบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและโฟมที่ใช้บรรจุอาหารซึ่งอาจเป็นพิษและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นความสาคัญและตระหนักถึง
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก กระทรวงฯ จึ งจัดทาโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ
พลาสติกของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
ที่คณะรั ฐ มนตรี มี มติเ ห็ น ชอบ ในคราวการประชุ มคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ ทุ ก
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้
การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์ ประกอบกับ คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศในคราวการประชุม ครั้งที่ 4 /2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ
โครงการลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมในสถานที่ราชการเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win ที่ต้องขับเคลื่อนให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษจึงได้ผนวกโครงการ Quick Win รวมเป็นการดาเนินงานภายใต้มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ ดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกาหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เป็ น ต้ น ไป ดั ง นั้ น เพื่ อให้ ก ารด าเนิน งานของทุ ก
หน่วยงานภาครัฐเกิดเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กรม
ควบคุ มมลพิษจึ งได้ก าหนดจั ดการประชุ ม เชิ งปฏิบั ติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ” ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบความเป็นมา นโยบาย กรอบแนวทางการดาเนินงานตาม
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานในหน่วยงาน
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางตาม“มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ”
ให้กับทุกหน่วยงานภาครัฐ

-๒๓. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายของทุกหน่วยงานภาครัฐ จานวน 350 คน ดังนี้
4.1 สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 150 คน
4.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 200 คน
5. วิธีดาเนินงาน
5.1 การมอบนโยบาย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่ว ยงานภาครัฐ ” ให้ กับทุก
หน่วยงานภาครัฐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 การอภิปราย เสวนาและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการดาเนินงาน มาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
5.3 การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการดาเนินงานหน่วยงานต้นแบบ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในอาคารสานักงาน”
6. งบประมาณ
งบดาเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติตาม“มาตรการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
8. ผู้รับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ

-๓กาหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************
เวลา
กิจกรรม
ช่วงเช้า : การประชุมเชิงปฏิบัติการ หน่วยงานภายใน ทส.
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน “มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
หน่วยงานภายใน ทส.
โดย
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
10.00 – 12.00 น. กิจกรรรมกลุ่ม (Work shop) แนวปฏิบัติ “มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ”
โดย
- นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อานวยการสานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
- นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อานวยการส่วนรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย : การประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐ
11.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ
13.00 – 14.00 น. ช่วงพิธีเปิด
- ประธานเดินทางมาถึงห้องประชุม
- ชมวิดิทัศน์ (5 นาที )
- พิธีเปิด
 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กล่าวรายงาน
 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวมอบนโยบาย/กล่าวเปิด
 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการ
14.00 – 16.00 น. เสวนา มุมมองการร่วมดาเนินงาน “มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
โดย
1. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายนาพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อานวยการสานักพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
3. นายสุวัฒน์ เทียนสวัสดิ์ ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
4. นางสาวนิจศรา ธรรมชีวีวงศ์ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนงาน
สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
5. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ดาเนินการเสวนา
16.00 – ๑๖.30 น. สรุปผลและกล่าวปิดการประชุมฯ
โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

