แนวทางการดาเนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หลักการและเหตุผล :
1. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 มกราคม 2562 เห็นชอบโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม” เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร
2. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจางบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยนโยบายสาคัญ 4 ด้าน เพื่อแนวทางให้หน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจั ดทาโครงการ แผนปฏิบัติงานรองรับนโยบายและดาเนินงานตาม
โครงการ แผนปฏิบัติการที่กาหนดจนเกิดผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลงานได้อย่าง
ชัดเจน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง คือ นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ข้อ 2 จัดทามาตรการลดการใช้
ถุงพลาสติก และข้อ 3 จัดทามาตรการให้มีการคัดแยกขยะ
3. จังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กาหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปี 2562
โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
กิจกรรมต้องดาเนินการ :
1. มาตรการลด และคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. กิจกรรมรณรงค์ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
3. การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร
แนวทางการขับเคลื่อน :
1. หน่วยงานมีการสื่อสารจากผู้บริหารถึงบุคลากรให้ทราบถึงนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน
2. แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารสูงสุดเป็น
ประธานและมีคณะทางานจากผู้แทนบุคลากรทุกระดับ
3. สารวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และ
แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้
บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอย
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบ และมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
8. มีการงดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของหน่วยงาน
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้าส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
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การประเมินผล :
กาหนดการประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน ดังนี้
➢ เกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือน ดาเนินการประเมินตามการขับเคลื่อน 10 ข้อ (ข้างต้น)
➢ เกณฑ์การประเมินรอบ 12 เดือน ประเมินดังนี้
1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ร้อยละ 5
2. จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง ร้อยละ 10
3. จานวนแก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง ร้อยละ 10
4. จานวนโฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ 100
แนวทางการดาเนินงานของจังหวัดสระแก้ว :
1. ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ออกเป็น
1.1 ขยะทั่วไป คือ ขยะที่ต้องนาไปกาจัด เช่น ถุงพลาสติก เปลือกลูกอม ซองขนม โฟม เป็นต้น
1.2 ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) คือ ขยะที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น เศษอาหาร เศษผัก เป็นต้น
1.3 ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าได้
1.4 ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีหรือปนเปื้อนสารเคมี
2. ให้มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยตามแบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
2.1 ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ บันทึกข้อมูลทุกวันทาการ หรือในวันที่ทิ้ง
2.2 ขยะรีไซเคิล บันทึกข้อมูล ณ วันที่จาหน่าย
2.3 ขยะอันตราย บันทึกข้อมูล ณ วันที่นามาทิ้งที่จุดรวบรวม
3. ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้
3.1 ขยะทั่วไป ขอให้หน่วยงานมีการลด โดยการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือแก้วน้าส่วนตัว
เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและแก้วน้าใช้ครั้งเดียวทิ้ง และรณรงค์ห้ามใช้โฟมบรรจุอาหาร และคัดแยกออก
จากขยะประเภทอื่น และรวบรวมนาส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปกาจัด
3.2 ขยะอินทรีย์ ขอให้มีการคัดแยกและรวบรวมนาไปทาปุ๋ยหมัก
3.3 ขยะรีไซเคิล คัดแยกและรวบรวมเพื่อรอการจาหน่าย
3.4 ขยะอันตราย คัดแยกและรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวม เพื่อรอการกาจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การรายงาน :
1. พนักงานทาความสะอาด กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือ
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ทุกสิ้นเดือน
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน / ผู้รับผิดชอบงาน ส่งข้อมูลให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ทุก
วันที่ 2 ของเดือน
3. ผู้รับผิดชอบงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงาน
รายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ทุกเดือน (ประชุมติดตามตัวชี้วัด+ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน)
ผู้ประสานงาน :
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1. นายนพดล ทาทิตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 08 9834 0188
E-mail: padol01@hotmail.com
2. นายเอกชัย หอมชื่น ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 08 3083 4770
E-mail : ekachaih@gmail.com

