
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ กระบวนการ/ข้ันตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน รายละเอียด 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติกำรลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

√  ค ำสั่ง ปส. ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติกำรลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอย ลงวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 

2. ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรลด คัด
แยกขยะมูลฝอยของหน่วยงำน 

√  จัดประชุมคณะท ำงำนปฏิบัติกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอย วันศุกร์ที่ 
29 มีนำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม 313 

3. ก ำหนดเป้ำหมำย √  เป็นไปตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ข้อ 2 มาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร √  - กิจกรรมสัมพันธ์ภำยใน ปส. ประจ ำเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 
2562 
- จัดท ำคลิปเผยแพร่บน Facebook                              
- ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์            
- แข่งขันถ่ำยภำพคู่กับถังแยกขยะ                                      
- สนับสนุนกำรใช้แก้วส่วนตัว       
- เชิญชวนแยกขยะก่อนทิ้ง          
- ท ำถังแยกเศษอำหำรและถังน้ ำ/น้ ำแข็งบริเวณโรงอำหำร 

5. จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร √  ด ำเนินกำรแล้ว ตำมวำระ 4.1 
6. ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรลด คัดแยกขยะมูล

ฝอยของหน่วยงำน 
√  ด ำเนินกำรแล้ว ตำมวำระ 4.2 

 
7. จัดหำอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม √  ด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์ถังขยะเพ่ือคัดแยกขยะภำยใน ปส. แล้ว 

จ ำนวน 4 จุด ได้แก ่ 
1. อำคำร 1 บริเวณโรงอำหำร 
2. อำคำร 1 บริเวณสนำมเปตอง 
3. อำคำร 1 บริเวณทำงเดินไปอำคำร 9 
4. อำคำร 4 ชั้น 1 บริเวณข้ำงห้องน้ ำ 
 



ที่ กระบวนการ/ข้ันตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน รายละเอียด 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

8. อบรมเจ้ำหน้ำที่ ปส. √  - จัดกำรบรรยำย เรื่อง กำรลด คัดแยกขยะมูลฝอย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
มีนำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม
อำคำร 10 ชั้น 2 โดยวิทยำกรจำกกรมควบคุมมลพิษ 
โดยมีข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. เข้ำร่วม 50 คน 
- ประชุมหำรือแนวทำงแยกขยะ และท่ีสิ้นสุดของขยะมูลฝอย ร่วมกับ 
กอพ. และกลุ่มแม่บ้ำนของ ปส. เมื่อวันพุธที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2562
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม 120 โดย รก.ลสก. เป็นประธำน 
และมีผู้เข้ำร่วมหำแนวทำง จ ำนวน 20 คน 
 

9. ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำม มำตรกำรลด และ
คัดแยกขยะ 

√  อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมเป็นระยะ 

10 รำยงำนผลกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ใน
ภำพรวมของส ำนักงำนฯ 

√  รำยงำนผลกำรลดขยะให้กรมควบคุมมลพิษ   
ทุกสิ้นเดือน โดยเริ่มส่งข้อมูลครั้งแรกเมื่อเดือนมกรำคม 2562 

11. กิจกรรม 3 R, 8 Happy √  มีการด าเนินงานแล้วบางส่วน  
3R ได้แก่ 
R : Reduce  
คือ กำรลดกำรใช้ กำรบริโภคทรัพยำกรที่ไม่จ ำเป็นลง  
R : Reuse 
คือ กำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำที่สุด โดยกำรน ำสิ่งของเครื่องใช้มำใช้ซ้ ำ   
R : Recycle 
คือ กำรน ำหรือเลือกใช้ทรัพยำกรที่สำมำรถน ำกลับมำรีไซเคิล หรือน ำ
กลับมำใช้ใหม่   
 
 
 
 



ที่ กระบวนการ/ข้ันตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน รายละเอียด 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการ 

    8 Happy ได้แก่ 
1. Happy Body (สุขภำพดี)    
2. Happy Heart (น้ ำใจงำม)    
3. Happy Society (สังคมดี)  
4. Happy Relax (ผ่อนคลำย)    
5. Happy Brain (หำควำมรู้)    
6. Happy Soul (ทำงสงบ)    
7. Happy Money (ปลอดหนี้)   
8. Happy Family (ครอบครัวดี)   

12. วิเครำะห์กำรลด และคัดแยกขยะทั้งปี เพ่ือน ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำรในปี
ต่อไป 

 √  

13. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรลด 
และคัดแยกขยะ ให้ ลปส. ทรำบ 

 √  

 


