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ค ำน ำ 
 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) เพื่อจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
และเร่งรัดการด าเนินงานตามแผน Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี
มติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานตาม Road Map       การจัดการขยะมูลฝอยและขยะเสียอันตรายใน 
๔ ข้ันตอน คือ 

1. ที่จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ(ขยะมูลฝอยเก่า) 
2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม(ขยะมูลฝอยใหม่) 
3. วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
4. สร้างวินิยมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  และสถานศึกษา    
ในสังกัด เป็นพื้นที่เป้าหมายระยะยาว ๑ ปีข้ึนไป  ในการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
เพื่อให้การด าเนินงานตาม Roadamp การจัดการขยะมูลฝอยและขอเสียอันตราย และได้ด าเนินการจัดท าแผน
และกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในหน่วยงาน เป็นประจ าทุกปี ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จึงได้ท าแผนปฏิบัติ
บริหารจัดการขยะมลูฝอย  พ.ศ. 2563 -2567 ระยะยาว ฉบับนี้เพื่อจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานและช่วย 
ผลักดันให้การด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและยั่งยืน ต่อไป   
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ส่วนท่ี 1 
 

บทน ำ  
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของสังคมโลกด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากอาหาร ที่อยู่อาศัย       

ยารักษา โรค และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นปัจจัย 4 ที่ใช้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์แล้ว การได้ด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี นับเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ในยุคนี้ ดังจะเห็นจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ
โครงการ “ท าดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม “ และกรมควบคุมมลพิษได้หารือร่วมกับส านักงานคระกรรมการพัฒนา
ระบบราชการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดตัวช้ีวัด มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐข้ึน  
ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่าว ซึ่ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ก าหนดวิสัยทัศน์สอดคล้องกับแนวคิดโครงการ “ท าดีด้วย
หัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ถือเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาในสังกัด มีสิ่งแวดล้อมดี และ เป็นส านักงานน่าอยู่อย่างยั่งยืน ” โดยมี
เป้าประสงค์การพัฒนา (Goal) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นต้นแบบ เป็นส านักงาน
สีเขียว มีวิถีชีวิตและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข แต่ท่ามกลางการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าของโลก ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในส านักงาน ความ เสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาการเพิ่มของปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อ ง และยังขาดระบบการจัดการเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาระบบ
การจัดการขยะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นการจัดการทรัพยากร โดยบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดระบบการบ าบัดขยะโดยแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าก่อนน าไปก าจัดด้วยการเผา
หรือฝังกลบ ภายใต้การลดและคัดแยกที่แหลง่ก าเนิดเพือ่ลดการสูญเสยีพลงังานจากการคัดแยกที่ปลายทาง ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พ.ศ.2563 - 2567 เพื่อให้การจัดการขยะเป็นทรัพยากรอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบทิศทางการท างานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ส านักงานมีระบบ โรงเรียนมีมาตรฐาน นักเรียนมีคุณภาพ” ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อพฒันาระบบการจัดการขยะให้เป็นการจัดการทรพัยากรทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
2.2 เพื่อจัดท ากรอบแนวทางการจัดการขยะโดยมุ่งเน้นการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดการเกบ็ 

รวบรวมแยกประเภทและการคัดแยกประเภทโดยน าไปแปรรปูใช้ประโยชน์ในรปูของพลงังานและปุ๋ยอินทรีย ์ 
2.3 เพื่อพฒันานวัตกรรมจากขยะมลูฝอย และใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่า  
2.4 เพื่อบรูณาการการบรหิารจดัการขยะของหน่วยงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องให้มปีระสทิธิภาพ  
 

3. เป้ำหมำย  
 

จัดท าแผนบรหิารจัดการขยะมลูฝอยของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 ภายใต ้แนวคิด “ท าดีด้วยหัวใจลดภัยสิง่แวดล้อม “ ขยะเป็นทรัพยากร ส่งเสริม  
การน ากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าภายใต้การมีส่วนร่วมของทกุคนและบริหารจัดการทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม การลด
และควบคุมปริมาณมลูฝอยที่แหล่งก าเนิดและเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการมลูฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพือ่ให ้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 เป็นส านักงานจัดการ 
ขยะมูลฝอยอย่างยัง่ยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีเป้าหมายส าคัญ
ประกอบด้วย  

3.1 ปริมาณขยะมลูฝอย ในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ที่จัดเก็บได ้
ลดลงเมือ่เทียบกบัปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2563 

3.2 ปริมาณถุงพลาสติก หูหิ้ว ลดลง เมื่อเทียบกบัปี 2562 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30  
3.3 ปริมาณแก้วน้ าพลาสติกใช้ครัง้เดียวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30  
3.4 ปริมาณกล่องโฟมบรรจอุาหารลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 
 

4. นิยำม  
 

ขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะทั่วไป ของเสียอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะติดเช้ือ 
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ส่วนท่ี 2 
สถำนกำรณ์กำรจดักำรขยะมลูฝอยของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
 

1. สถำนกำรณ์ท่ัวไป  
ปริมาณขยะทีส่ านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 จัดเก็บและก าจัด มีสถิตลิดลง 

ในปริมาณ ไม่มาก จากสถิติในการจัดเก็บและก าจัด จ านวน 
 

 
 
 
 
 
 
กราฟ 1 แสดงปริมาณมลูฝอยทีจ่ัดเกบ็ได้ประจ าปี  2562 ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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ปริมำณขยะประจ ำปี 2562
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1

ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล
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2. กระบวนกำรจัดกำรขยะในปัจจุบัน  
 

2.1 กำรลด คัดแยกเพ่ือน ำขยะมลูฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่  
2.1.1 นโยบายและแผนงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1       

มีความตระหนักและเห็นความส าคัญจึงร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดย
ก าหนดมาตรการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ไม่ว่า
จะเป็นการลดใช้ส าเนาเอกสารทางราชการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (No Copy) การใช้ QR Code เพื่อลดการ
ใช้กระดาษในการประชุมต่างๆ เน้นการใช้กระดาษ 2 หน้าในหนังสือแจ้งเวียน และลดการใช้กระดาษรองปกรอง
หนังสือแจ้งเวียน รวมถึงลดการใช้ขวดน้ าพลาสติกในการประชุมในส านักงาน เช่น การประชุมผู้บริหารและการประชุม
กลุ่มต่างๆ โดยให้ใช้แก้วน้ าแทน และรณรงค์ให้ข้าราชการและบคุลากรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และน าภาชนะส่วนตัว
มาใช้ ทั้งแก้วน้ าส่วนตัวหรือกล่องข้าวส่วนตัว และหากต้องมีการแจกข้าวกล่อง ให้เน้นการใช้ภาชนะที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น กล่องชานอ้อย รวมทั้งจัดให้มีการแยกขยะอย่างเป็นระบบอย่างทั่วถึงทั้งส านักงาน ตามแผนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย “สพป.อน.1  สะอาด” ระยะที่ 2  ที่วางไว้ โดยจะวางถังแยกกันอย่างชัดเจนในแต่ละ
อาคารและช้ัน ถังขยะที่แยกแบ่งเป็นขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย มีการเปรียบเทียบปริมาณ
ขยะที่เกิดข้ึนเพื่อส ารวจว่าลดลงหรือไม ่อย่างไร รวมทั้งเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรให้มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอย และก าหนดเป็นตัวช้ีวัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน 
อย่างจริงจังต่อไป 

2.1.2 หลักการในการด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1        
มีการพฒันากระบวนการมสี่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้น าไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย หลกัการ 3R 
Reduce (ลดการใช้) เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม โดยใช้ถุงผ้าหรอืภาชนะหรือวัสดุอื่นๆ แทน ลดการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่รีไซเคิลไม่ได้ Reuse (การใช้ซ้ า) ส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่คืนบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดน้ าดื่ม น้ าอัดลม ประเภท
คืนขวด การแปรรูปของเหลอืใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ การซ่อมแซมเฟอร์นเิจอร์เก่า และ Recycle (การแปรรปูกลับมาใช้
ประโยชน์ ) โดยใหเ้ข้าถึงทัง้ในระดบับุคคล ชุมชนและระดบัองค์กร ฯลฯ ในการส่งเสริมการลดและน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ให้เป็นทรพัยากรที่มีคุณค่า เพื่อลดปริมาณขยะทีจ่ะเข้าสู่ระบบการเก็บขนและก าจัดของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ให้น้อยที่ สุด โดยคัดแยก ขยะมาใช้ประโยชน์ 2 ประเภท ได้แก ่ 

1) ขยะรีไซเคิล คัดแยกและรวบรวม แล้วขายหรือบริจาค 
2) ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร กิง่ไม้ใบไม้ เศษผกั เปลือกผลไม้ คัดแยกรวบรวม 

และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในหน่วยงานและสถานศึกษา น้ าจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)  น้ าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
2.1.3 กระบวนการด าเนินการ การด าเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยมีกระบวนการ

ด าเนินการดังนี ้ 
1) ส่งเสริมการรบัรู้ในภาพรวมโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ เพื่อใหบุ้คลากรใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษารบัรูเ้กี่ยวกบัปัญหาขยะและวิธีการร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปญัหาขยะโดยลดและคัดแยกขยะตามหลกัการ 3R  

2) ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ สื่อสิง่พิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
การประชุมช้ีแจงข้อราชการ วารสาร แผ่นพบั คู่มือการลดและคัดแยกมลูฝอย ฯลฯ  

3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างความตระหนักให้กบับุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1 สถานศึกษา และนักเรียน รวมถึงชุมชนทีเ่กี่ยวข้อง  เช่น การรณรงค์
กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการแจกถุงผ้าใหก้ับบุคลากรฯ  การรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา 
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ให้นักเรียนคัดแยกขยะและน ากลบัมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ซ้ า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะทัง้ร ีไซเคิลและ
เศษอาหาร กิง่ไม้ใบไม ้ 

2.1.4 พัฒนาต้นแบบสถานศึกษาจัดการขยะที่ดี (Best Practice) เป็นการส่งเสริมการลดและ
คัดแยกมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการสง่เสริมการจัดการมลูฝอยในสถานศึกษา พัฒนาเป็นต้นแบบ โดยมีเป้าหมายที่
สถานศึกษาน่าอยู ่

2.1.5 ถอดบทเรียนผลส าเรจ็ เผยแพร่ผลงานการจัดการขยะและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการ
จัดการขยะครบวงจรในสถานศึกษาต้นแบบ ในแต่ละกลุม่โรงเรียน แต่ละอ าเภอ พร้อมจัดท าคู่มือการบรหิารจัดการ
ขยะและสิง่แวดล้อมในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

2.1.6 โครงการ/กจิกรรมส าคัญ  
    1)  โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน 
    2) โครงการการรณรงค์กจิกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน 
  3) โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมใหก้ับบุคลากร ใน

การน าวัสดุจากประเภทขยะรีไซเคิล  
4)  ส่งเสรมิการแปรรูปเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมของส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  โดยการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากร สถานศึกษา ให้มีความรู้การน าขยะเศษ
อาหาร กิ่งไม้ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ เช่น หมักปุ๋ยอินทรีย์ หมกัน้ าจุลินทรีย์ชีวภาพ ไบโอแก๊ส และอาหารสัตว์  

5)  ศึกษาและพัฒนารปูแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียนในสังกัด โดย
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะในโรงเรียน จ านวน 9 แห่ง (กลุ่มโรงเรียนละ 1 แห่ง) ซึง่ภายในศูนย์เรียนรู้ด้าน
การจัดการขยะมกีารจัดระบบการคัดแยกขยะ และน าขยะอนิทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยศูนย์
เรียนรู้ด้านการจัดการขยะทั้ง 9 แห่งดงักล่าวจะถูกคัดเลือกและพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและสิง่แวดล้อมแก่นักเรียน 
บุคลากรของโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้สร้างจิตส านึกด้านการมสี่วนร่วมในการจัดการขยะและสิง่แวดล้อม 
รวมถึงมีการเผยแพร่ผลการด าเนินการไปสู่ชุมชุน 

 

2.2 การเกบ็ขนและขนส่งขยะมูลฝอย  
2.2.1 เวลาในการทิ้งมูลฝอย  

1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ก าหนดเวลาให้แมบ่้าน
ผู้รบัผิดชอบ รวบรวมเกบ็ขยะมลูฝอยจากการทิง้ของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม 2 เวลา ได้แก่ เวลา 13.00 น. และ เวลา 
15.30 น. แล้วน าส่งหน่วยจัดการขยะของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  

2)  หน่วยจัดการขยะของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
ด าเนินการคัดแยกอีกครั้ง พร้อมด าเนินการช่ังขยะรีไซเคิล เพื่อเกบ็สถิติเปรียบเทียบปรมิาณขยะในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

3) ขยะทั่วไปน าทิ้งถังขยะของเทศบาลเมืองอุทัยธานี เวลา 16.40 น. เทศบาลเมอืง
อุทัยธานี จะมาด าเนินการจัดเกบ็ทุกวัน เวลา 09.00 น. 

2.2.2 ประเภทมลูฝอยและความถ่ีในการจัดเก็บ   
1) มูลฝอยทั่วไป – จัดเก็บทุกวัน  
2) มูลฝอยเศษอาหาร – จัดเก็บทกุวัน 
3) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ – จัดเกบ็ทุกวัน 
4) มูลฝอยอันตราย - จัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน  
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2.2.3 การจัดเกบ็มลูฝอยอันตราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1    
ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรได้รบัทราบว่ามลูฝอยอันตรายทีเ่กดิจากการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ สสีเปรย์ เครือ่งส าอางหมดอายุ ยารักษาโรคทีห่มดอาย ุภาชนะบรรจุน้ ายาท าความสะอาด
เครือ่งสุขภัณฑ์ น้ ามนัเครื่อง น้ ามันเบรก น้ ายารักษาเนื้อไม้ น้ ายาขัดเงาไม ้น้ ายาขัดเงาหนงั น้ ายาขัดโลหะ สทีาบ้าน กาว 
ทินเนอร์ และแลคเกอร์ รวมทั้งภาชนะบรรจสุารฆ่าแมลง สารก าจัด วัชพืช สารฆ่าสัตว์ทีร่บกวน และภาชนะใสปุ่๋ยเคมี ซาก
ผลติภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ เป็นตน้ ต้องมีการแยกทิง้แยกก าจัดเพื่อไม่ใหเ้ป็นอันตรายต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดลอ้ม ทัง้นีส้ านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 1 มีการรณรงค์การจัดเกบ็มลูฝอยอันตรายแยก
ต่างหากจากมลูฝอย ทั่วไป โดยให้บุคลากรน ามลูฝอยอันตรายแยกใส่ถุงไมป่ะปนกบัมลูฝอยทั่วไป และน ามาทิง้ในถังขยะ
อันตราย ซึง่เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการขยะของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 จะน าเกบ็น าสง่
ให้กบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี เพือ่ด าเนินการตอ่ไป 

2.2.4 การเกบ็ขนมลูฝอยติดเช้ือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1          
มีแนวทางการส าหรับเกบ็ขนมูลฝอยติดเช้ือโดยการเก็บให้มดิชิด น าส่งโรงพยาบาลอทุัยธานี ซึ่งมีสถานทีจ่ัดเก็บท าลาย
ขยะมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อด าเนินการต่อไป 

2.3 การก าจัดขยะมูลฝอยในปจัจุบัน  
2.3.1 ขยะทั่วไป ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1  มีมากทีสุ่ด      

มีองค์ประกอบส าคัญ คือ กิ่งไม้ใบไม้ หญ้า วัชพืชที่ต้องก าจัด เศษอาหาร ประมาณ 60 %  ก าจัดโดยการจัดท าปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ประมาณ 20%  ส่งเทศบาลเมอืงจัดเกบ็ท าลาย  และรีไซเคิลประมาณ 
20% ส่งขายร้านรับซือ้ของเก่า 

2.3.2 ขยะอันตราย ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1   มีปริมาณ
น้อยก าจัดโดยการจัดส่งองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี ทั้งหมด 

 

 3. ล าดับความส าคัญของปญัหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
      3.1  การด าเนนิงานส่วนใหญ่เป็นการจัดการทีป่ลายเหตุ โดยขาดระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ
และครบวงจรตัง้แต่การรวบรวม คัดแยก เก็บขนและจ ากัด รวมทัง้การน าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
     3.2 ขาดมาตรการทางกฎหมายในระดบัประเทศท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ขาดวินัยในการทิง้และคัดแยกขยะมูลฝอย 
     3.3  บุคลากรส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมสงัคมบริโภคนิยม ผู้คนบริโภคอาหาร สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน จนเป็นความคุ้นชินและทิ้งของเหลอืใช้หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดย ไม่ได้คัดแยกไว้ใช้ซ้ าหรือน าไปรีไซเคิล 
ต้องการความสะดวกในการใช้วัสดุ โดยไม่ค านึงถึงการท าลายสิ่งแวดล้อม  
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ส่วนท่ี 3 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรขยะมูลฝอยของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
 

1 วิสัยทัศน์  
  ร่วมกันจัดการขยะให้ถูกทาง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม เพียบพร้อมความ
สะอาด คนในชาติมีความสุข 
 

2. แนวคิดพ้ืนฐำนในกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
 

  “ร่วมกันจัดการขยะให้ถูกทาง เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม เพียบพร้อมความ
สะอาด คนในชาติมีความสุข เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 เป็นส านักงานในการ
จัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 
 

3.  เป้ำประสงค์  
“ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 มีการลดและควบคุมปริมาณมลูฝอยที่

แหล่งก าเนิดและปริมาณขยะมลูฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดทีป่ลายทางลดลง มกีารจัดการคัดแยกขยะอันตรายเพิ่มข้ึน มูล
ฝอยติดเช้ือและกากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นอันตรายได้รบัการก าจัดอย่างถูกหลกัวิชาการ 

 

4. เป้ำหมำย  
  4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.25563-2567) การจัดการขยะมูลฝอยจะประสบความส าเรจ็
โดยมีตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ดังนี ้

1)  ปริมาณขยะมลูฝอยทีเ่ข้าสูร่ะบบก าจัดทีป่ลายทางลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 
             2) ร้อยละ 100 ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ลดและคัดแยกขยะมลูฝอย
หรอืการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน ์
    3) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน ี เขต 1 
สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมลูฝอย 
    4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
มีการจัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะอันตรายร่วมกับหมูบ่้าน/ชุมชน” 

5) กากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นอันตรายรอ้ยละ 80 และมลูฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 90 ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิม่ขึ้น 
 

5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
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6.  กฎหมำย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 

   6.1 พระราชบญัญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง พ.ศ. 2535  
   6.2 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
   6.3 ประกาศเจตนารมณ์และมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  พ.ศ. 2562  
 

7. หลักกำรท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

  หลักการทีน่ ามาใช้ในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อให้การจัดการขยะ
มูลฝอยมปีระสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล และไมส่่งผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน 
ได้น าหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการบริหารเชิงกลยทุธ์ และ Roadmap ของ 
คสช. มาใช้เป็นหลักการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  7.1“การพัฒนาที่ยัง่ยืน” (Sustainable Development)  
  7.2 “การบรหิารจัดการเชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach)  
  7.3 “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน” (Sustainable Wastes Management)  
  7.4  การบรหิารยทุธศาสตร์แบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC)   
  7.5  Roadmap การจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรักษาความสงบแหง่ชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557   
 

8. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรขยะมูลฝอย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสทิธิภาพในการจัดการขยะมลูฝอยทั่วไป และขยะอันตราย ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยและการมสี่วนร่วมรบัผิดชอบของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ครู /นักเรียน ส าหรบัสถานศึกษาในสงักัด เกี่ยวข้องกบัการจัดการขยะมลูฝอย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  

ในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพฒันาองค์ความรู้ในการสรา้งนวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์จากขยะมูลฝอย 
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9.  แนวคิดของยุทธศำสตร์กำรจัดกำรขยะมลูฝอยของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 มีดังนี ้ 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย มุ่งเน้นในการ
จัดการปัญหาขยะมลูฝอย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมลูฝอย ตั้งแต่การสง่เสรมิให้มกีารลดและ    
คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทจากต้นทาง ด้วยการน าหลักการ 3Rs มาใช้ เพื่อให้มีขยะมูลฝอยเหลือน้อยทีสุ่ด   
ในการน าไปก าจัด  

ยุทธศำสตร์ท่ี  2 การสร้างวินัยและการมสี่วนร่วมรบัผิดชอบของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ครู /นักเรียน ส าหรบัสถานศึกษาในสงักัด เกี่ยวข้องกบัการจัดการขยะมลูฝอย 
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญกบัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของบุคลากร ซึ่งทกุคนมีหน้าที่ที่ต้องร่วมมือกันในการจัดการขยะ
มูลฝอย เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยมิได้เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของทุกคน ดังนั้น ทุกคนจึงต้องเข้า
มามีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยการสง่เสรมิให้บุคลากรปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการอปุโภคบริโภคเพื่อลดปริมาณ ขยะมูล
ฝอย ตั้งแต่การน าความรู้เกี่ยวกบัการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยเข้าไปเพิม่ในหลักสูตรการเรียนการสอน การให้ความรู้ 
จัดกิจกรรม รวมถึงการพฒันาระบบในการจัดการความรู้ด้านการจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
เครือข่ายให้แกก่ลุม่โรงเรียน โรงเรียน ตลอดจนมีการอ านวยความสะดวก สร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากร 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การบรูณาการกระบวนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย มุ่งเน้นในการบรูณาการ
กระบวนการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยให้ครบวงจร ตั้งแต่การจัดท าแผน การน าแผนไปปฏิบัติโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้เมื่อปฏิบัตแิล้วต้องมีการติดตามก ากับดูแลตรวจสอบให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อด าเนินการตามแผนแล้วหากมีข้อบกพร่อง หรือพบปัญหาใด ๆ 
จะต้องมีการน าข้อบกพร่องหรือปญัหานั้น ๆ มาท าการวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนบูรณาการนโยบายและแผนให้
มีความสอดคล้องสามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และสัมฤทธ์ิผลได้  

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การเพิ่มศักยภาพของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
ในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย ให้ความส าคัญกบัการเพิ่มศักยภาพแกบุ่คลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  ให้มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนพฤติกรรมและทัศนคติใหเ้ป็นไปในทางสร้างสรรค์ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมลูฝอยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น การจัดใหม้ีการอบรม หรือจัดกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ความสามารถและใหท้ราบถึงพิษ ภัย ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจ์ากขยะมลู
ฝอย ให้ความส าคัญกบัการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ หรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อ 
เป็นต้นแบบในการศึกษาต่อไป 
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10. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการขยะมลูฝอยทั่วไปและ 
ขยะอันตราย ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

1. ส่งเสรมิการลดและคัดแยกขยะและใช้ประโยชนจ์าก
ขยะที่แหลง่ก าเนิดตามหลัก 3Rs  
2. ส่งเสรมิการคัดแยกขยะอันตรายและขยะ
อิเลก็ทรอนิคส์ออกจากขยะทั่วไป  
3 บริหารขยะมลูฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มในการ 
ก าจัดมลูฝอยเพื่อน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรบัผิดชอบของบุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 ครู /นักเรียน ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 
เกี่ยวข้องกบัการจัดการขยะมูลฝอย  
 

1. พัฒนาบุคลากรใหเ้ห็นถึงความส าคัญกับการมสี่วนร่วม
รับผิดชอบการบรหิารจัดการขยะมลูฝอย 
2. บุคลากรทุกคนทราบว่ามหีน้าทีท่ี่ต้องร่วมมอืกันในการ
จัดการขยะมลูฝอย  
3.ส่งเสรมิใหม้ีการน าความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเข้าไปเพิม่ในหลกัสูตรการเรยีนการสอน  
4. สร้างเครอืข่ายแกนน าต้นแบบ สถานศึกษาปลอดขยะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบรูณาการกระบวนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย  
 

1. การจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมลูฝอย โดยการมี
ส่วนร่วม 
2.  การน าแผนไปปฏิบัตโิดยการก าหนดผู้รบัผิดชอบ  
3. สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้  
4. การติดตามก ากบัดูแลตรวจสอบใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 
5.  ด าเนินการตามแผนแล้วหากมีข้อบกพร่อง หรือพบ
ปัญหาใด ๆ จะต้องน าข้อบกพรอ่งหรือปัญหาน้ัน ๆ มาท า 
การวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนบรูณาการ
นโยบายและแผนใหม้ีความสอดคลอ้งสามารถน าไป 
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และสัมฤทธ์ิผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเพิม่ศักยภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 ในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย  
 

1. การพฒันาความรู้และทักษะของบุคลากรส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เกีย่วกับการ
จัดการขยะมลูฝอย  
2. เสริมสร้างทัศนคตเิพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
ในการทิง้และคัดแยกขยะมูลฝอย  
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสง่เสรมิและพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐจ์ากขยะมลูฝอย 
 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ หรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  เพื่อเป็นต้นแบบ
การศึกษา  
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ส่วนท่ี 4 
 

                   แผนกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ัวไปและขยะอันตรำย 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
1. ส่งเสรมิการลด
และคัดแยกขยะ
และใช้ประโยชน์
จากขยะที ่
แหล่งก าเนิดตาม
หลัก 3Rs  
 

1. ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
25563-2567) การจัดการขยะมลู
ฝอยจะประสบความส าเรจ็โดยมี
ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ดังนี ้
2. ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่ข้าสูร่ะบบ
ก าจัดทีป่ลายทางลดลงร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกบัปี พ.ศ.2562 
 3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน า
ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน ์
 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สามารถ
เป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย  

 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การคัดแยกขยะมลู
ฝอย 
- โครงการอบรมพัฒนา
ให้ความรู้แก่บุคลากรใน
สังกัดในเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการ
รักษาสิง่แวดล้อม 
- คัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบในการบรหิาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 
นางสาทิพย์  
จริตรัมย ์
นางกัณณิกา  
ระบอบ 

 

2. ส่งเสรมิการคัด
แยกขยะอันตราย
และขยะอิเล็กทรอ 
นิคส์ออกจากขยะ
ทั่วไป  
 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มกีาร
จัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย”  
2.  กากอุตสาหกรรมทีเ่ปน็อันตราย
ร้อยละ 80 และมลูฝอยติดเช้ือ รอ้ย
ละ 90 ได้รบัการก าจัดอย่างถูกตอ้ง
ตามหลักวิชาการเพิม่ข้ึน 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย 
- โครงการอบรมพัฒนา
ให้ความรู้แก่บุคลากรใน
สังกัดในเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการ
รักษาสิง่แวดล้อม 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 
นางสาทิพย์  
จริตรัมย ์
นางกัณณิกา  
ระบอบ 

 

3.บรหิารขยะ   
มูลฝอยทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อมใน
การ ก าจัดมูลฝอย
เพื่อน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สวย 
สะอาดตา ร่มรื่น 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย 
- โครงการอบรมพัฒนา
ให้ความรู้แก่บุคลากรใน
สังกัดในเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการ
รักษาสิง่แวดล้อม 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 
นางสาทิพย์  
จริตรัมย ์
นางกัณณิกา  
ระบอบ 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรบัผิดชอบของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ครู /นักเรียน ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมลูฝอย  

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

1. พัฒนา
บุคลากรใหเ้ห็นถึง
ความส าคัญกับ
การมสี่วนร่วม
รับผิดชอบการ
บรหิารจัดการขยะ
มูลฝอย 
 

1. บุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 เห็นถึง
ความส าคัญของการคัด
แยกขยะมูลฝอย 
2. บุคลากรร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การคัดแยกขยะมลู
ฝอย 
- โครงการอบรมพัฒนาให้
ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด
ในเรื่องการคัดแยกขยะมลู
ฝอยและการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 

 

2. แจ้งใหบุ้คลากร 
ทุกคนทราบว่ามี
หน้าที่ที่ต้อง
ร่วมมือกันในการ
จัดการขยะมูล
ฝอย  
 

1. บุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ทราบว่ามี
หน้าที่ในการจัดการขยะ
ของหน่วยงาน 
2. บุคลากรร้อยละ 100 
ให้ความร่วมมือในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

- จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 
- ประกาศเจตนารมณ์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 

 

3.ส่งเสริมให้มีการ
การน าความรู้
เกี่ยวกับการ
บรหิารจัดการขยะ
มูลฝอยเข้าไปเพิ่ม
ในหลักสูตรการ
เรียนการสอน  

1. สถานศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 มีหลกัสูตร
การสอนเรื่องขยะใช้ใน
โรงเรียน  
2. นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้ในเรื่องขยะมลู
ฝอยตามวัย 

 จัดกิจกรรมรณรงค์   การให้
ความรู้ ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อมแก่
นักเรียนในสถานศึกษา 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุก
โรงเรียน 

 

4 สร้างเครือข่าย
แกนน าต้นแบบ 
สถานศึกษาปลอด
ขยะ 

1. สถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 เป็น
โรงเรียนแกนน าต้นแบบ 
ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 1 
โรงเรียน 

- คัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบในการบรหิารการคัด
แยกขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน 

นางฐิตินันท์  
สถิตพงษ์ 
ประธานกลุ่ม
โรงเรียน 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรบูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอย  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
1. การจัดท าแผนบริหาร
จัดการขยะมลูฝอย โดยการ
มีส่วนร่วม 
 

สพป.อุทัยธานี เขต 1 มีแผน
บรหิารจัดการขยะมูลฝอย 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผน
บรหิารจัดการขยะ 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 

 

2.  การน าแผนไปปฏิบัติ
โดยการก าหนด
ผู้รบัผิดชอบ  
 

1. บุคลากร สพป.
อุทัยธานี เขต 1 มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ
บรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

- แต่งตั้งคณะท างานบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอย 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 

 

3. สนับสนุนงบประมาณ
และองค์ความรู้  
 

1. มีการจัดสรร
งบประมาณ ในการจัด
อบรมองค์ความรู ้ 

-โครงการคัดแยกขยะมลูฝอย 
และลดการใช้พลาสตกิ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563  
-โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะเป็นเลิศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- โครงการปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินงาน บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565-2567 

กลุม่นโยบายและ
แผน 

 

4. การติดตามก ากบัดูแล
ตรวจสอบใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

1. ระดับคะแนนประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรงุประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การประเมิน
องค์การของผู้บรหิาร ได้
ระดับคะแนน 5 

-ทุกกิจกรรม/โครงการในแต่
ละปี ทีจ่ัดท า 

ผอ.สพป.
อุทัยธานี เขต 1 
และ รอง ผอ.
สพป.อุทัยธานี 
เขต 1 
 

 

5.  ด าเนินการตามแผนแล้ว
หากมีข้อบกพร่อง หรือพบ
ปัญหาใด ๆ  จะต้องน า
ข้อบกพร่องหรือปัญหานัน้ ๆ  
มาท า การวิเคราะห์ ปรบัปรงุ 
แก้ไข ตลอดจนบรูณาการ
นโยบายและแผน ใหม้ีความ
สอดคลอ้งสามารถน าไป
ปฏิบัติให ้บรรลุวัตถุประสงค์
และสมัฤทธ์ิผล 

1. ระดับคะแนนประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรงุประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ การ
ประเมินองค์การของ
ผู้บริหารได้ระดับคะแนน
ไม่ถึงระดับ4 

-ทุกกิจกรรม/โครงการในแต่
ละปี ทีจ่ัดท า 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การเพิม่ศักยภาพของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ในการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอย  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
1. การพัฒนาความรู้
และทักษะของ
บุคลากรส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี 
เขต 1 เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย  
 

1. บุคลากรมีความรู้
และทักษะในเรื่องของ
ขยะมูลฝอยและการ
จัดการขยะมูลฝอย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย 
และลดการใช้พลาสติก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
-โครงการศึกษาดูงานการบรหิาร
จัดการขยะเป็นเลิศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-โครงการปรับปรงุรูปแบบการ
ด าเนินงานบรหิารจัดการขยะมลูฝอย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 
นางสาทิพย์  
จริตรัมย ์
นางกัณณิกา  
ระบอบ 

 

2. เสรมิสร้างทัศนคติ
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
บุคลากรส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี 
เขต 1 ในการทิ้งและ
คัดแยกขยะมูลฝอย  
 

1. บุคลากรมีทัศนคติ
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- โครงการคัดแยกขยะมลูฝอย 
และลดการใช้พลาสติก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
-โครงการศึกษาดูงานการบรหิาร
จัดการขยะเป็นเลิศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- โครงการปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินงาน บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-
2567 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ส่งเสรมิความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
จัดการขยะ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี 
เขต 1 ให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอก 100 % 

-กิจกรรมร่วมทุกกิจกรรมกับ
หน่วยงายภายนอก 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพฒันาองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจ์ากขยะมลูฝอย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้เศษวัสดุ 
หรือขยะที่น ากลบัมา
ใช้ใหม่ โดยเน้นการ 
พัฒนาองค์ความรู ้
ใหม่ ๆ เพื่อเป็น
ต้นแบบการศึกษา 

1. บุคลากรมีความรูเ้รื่องการ
ประยุกต์ใช้เศษวัสดุ หรือขยะ
ที่น ากลบัมาใช้ใหม่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีการน าเศษวัสดุ
หรือขยะน ากลบัมาใช้ใหม ่
3. สถานศึกษาในสังกัด 
สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ 
หรือขยะที่น ามาใช้ใหม่ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- โครงการคัดแยกขยะมลู
ฝอย และลดการใช้พลาสติก 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563  
-โครงการศึกษาดูงานการ
บรหิารจัดการขยะเป็นเลิศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-โครงการปรบัปรุงรูปแบบ
การด าเนินงานบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-
2567 

นางฐิตินันท์  
สถิตย์พงษ์ 
นางสาทิพย์  
จริตรัมย ์
นางกัณณิกา  
ระบอบ 
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  ส่วนท่ี 5 

กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

1. กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  

1.1  การจัดตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1   

1.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  ประกอบด้วย  

1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  ประธานกรรมการ  
2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   กรรมการ  
3) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม       กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
5) ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียน      กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 

1.1.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 หน้าที่ดังนี ้ 

1) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมลูฝอยให้เป็นไปตาม มาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
     2)  จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

3)  จัดท าแผนปฏิบัตกิารรายปี (โครงการ) เพือ่ปฏิบัติให้เปน็ไปตามแผนการ
บรหิารจัดการขยะมลู  5  ปี  (พ.ศ. 2563-2567)  และเสนอคณะบรหิารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1      ก่อนการด าเนินการ  

4) อ านวยการ ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน      
การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  แผนปฏิบัติการรายปี 
(โครงการ) และรายงานผลการด าเนินการต่อ กพร.สพฐ. 

  5) ปรับปรุงแผนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  และแผนปฏิบัติการรายป ีให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนการ
เก็บข้อมูลตัวช้ีวัดของ กพร.สพฐ.  

6) แต่งตัง้คณะท างานตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการ (โครงการ)  จัดการขยะมลูฝอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 กลุ่มอ านวยการจัดท าแผนปฏิบัติการ(โครงการ)จัดการขยะมลูฝอยของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าป(ีโครงการ) โดยใช้กรอบการด าเนินงานจาก
แผนบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ปี 2563-2567  ที่ได้
จัดท าข้ึนน้ี ซึ่งการปฏิบัติแผนประจ าป(ีโครงการ)จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ และกจิกรรมในการด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผนบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ต่อไป  

1.3  การสร้างความเข้าใจในแผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1   

1.3.1 ระดับส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 คณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   และกลุ่มอ านวยการ  
เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

1.3.2 ระดับกลุม่โรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 9 กลุม่โรงเรียนในแตล่ะอ าเภอ เป็น
ผู้รบัผิดชอบในการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบรหิารจัดการขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

1.3.3 ระดับสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา และด าเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
ในระดับของสถานศึกษา 

 

2. กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผล  
 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารจัดการขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  โดยประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และการบรรลเุป้าหมายตัวช้ีวัด
กลยุทธ์โดยก าหนดใหผู้้รบัผิดชอบที่เกี่ยวข้องรายงานในระบบติดตามประเมินผลที่มเีมื่อเสรจ็สิ้นโครงการและกิจกรรม
ภายใน 30 วัน หลังเสรจ็สิ้นโครงการ  
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                                                         แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย สพป.อุทัยธานี เขต 1 ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2563-2567 
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
ที่  23 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยของหน่วยงำนประจ ำปี พ.ศ.  2563 
------------------------------------------ 

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 เหน็ชอบโครงกำร “ท ำดีด้วยหัวใจลดภัย
สิ่งแวดล้อม “ และกรมควบคุมมลพิษได้หำรือร่วมกับส ำนักงำนคระกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรก ำหนดใหห้น่วยงำน
ภำครัฐ ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึง
ก ำหนดตัวช้ีวัด มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำนภำครัฐข้ึน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1 เป็นส่วนหนึง่ในกำรเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่ำว  

ในกำรนีส้ ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำอุทัยธำนี เขต 1 ถือเป็นหน่วยงำนต้นสงักัดที่ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นแบบอย่ำงให้กบัสถำนศึกษำในสังกัดในกำรมีสิง่แวดล้อมดี และ เป็นส ำนักงำนน่ำอยู่อย่ำงยัง่ยืน  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ได้จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอย พ.ศ. 2563-2567 
เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอย ของส ำนักงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุง่เน้นกำรลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย  ณ แหล่งก ำเนิดและจัดระบบกำรเก็บและขนขยะมลูฝอยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1  ให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลกักำร3Rs  ดังนั้น เพื่อให้กำรบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 จึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 

1.  นำยประสพชัย  ชำญธัญญกรณ์    รอง สพป.อุทัยธำนี เขต 1   
        รักษำรำชกำรแทน ผอ.สพป.อุทัยธำนี เขต 1                    ประธำนกรรมกำร 

2. นำยวุฒิภัทร   จูมโสดำ  รอง สพป.อทุัยธำนี เขต 1                                รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยธงชัย   มั่นสุข                    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมนิผลฯ                                   กรรมกำร 
4. นำงสุริยำ    วรสิทธ์ิ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
5. นำงจินตนำ   เนียมมำ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
6. นำงสำววัชนันท์    เดชอ ำพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
7. นำยโฆษิต    รักษำทรัพย์      ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคด ี กรรมกำร 
8. นำยสุพจน์   มธุรส               ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 
9. นำงกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
10. นำยช ำนิ  นุ่มสุข                 ปฏิบัติหน้ำทีผ่อ.กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ                        กรรมกำร     
11. นำยธรนนท์  ลี้ภัยรัตน์          ประธำนกลุ่มโรงเรียนเมืองอทุัยธำนี กลุ่ม 1 กรรมกำร 
12. นำยวิเชียร   จรุงธนะกิจ ประธำนกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธำนี กลุ่ม 2 กรรมกำร 
13. นำงสำวสุภำพร   สถิตย์พงษ์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนหนองขำหย่ำง กรรมกำร 

 14. นำยสมพงษ์   แจ่มแสง ประธำนกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่ม 1 กรรมกำร 
 

/15. นำยวิชัย   พูลศรี. . . 
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15. นำยวิชัย   พูลศรี ประธำนกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่ม 2 กรรมกำร 
16. นำยศุภวิชย์   ดิษเจริญ ประธำนกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่ม 3  กรรมกำร 
17. นำยจิระ    มิ่งเมืองมูล ประธำนกลุ่มโรงเรียนสว่ำงอำรมณ์ กลุ่ม 1 กรรมกำร 
18. นำยสมพงษ์   เกตุกรรม ประธำนกลุ่มโรงเรียนสว่ำงอำรมณ์ กลุ่ม 2 กรรมกำร 
19. นำยประสิทธ์   อรุณศรีสุขสันต์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนสว่ำงอำรมณ์ กลุ่ม 3 กรรมกำร 
20. นำยเชน   หมั่นเขตกิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเมืองอุทัยธำนี กรรมกำร 
21. นำงชนันทิพย์   ทองสุกดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดหนองเต่ำ กรรมกำร 
22. นำยกฤชเดช   นพรัตน์เมธี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลหนองขำหย่ำง กรรมกำร 
23. นำงฐิตินันท์   สถิตย์พงษ์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
24. นำงสำทิพย์  จริตรัมย์                   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
25. นำงกัณณิกำ  ระบอบ                 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ มีดังนี ้
                     1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 เพื่อก ำหนด
นโยบำย และทิศทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยให้แก่บุคลำกรภำยในสังกัด 
                2. ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรขยะมูลฝอยให้แก่บุคลำกรภำยในสังกัด 
                     3. ส่งเสริมให้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด ได้มี ส่วนร่วมในกำรลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด 
                4. รณรงค์และประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แนวทำงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยให้แก่บุคลำกร พร้อมทั้ง 

ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอย ประจ ำปี พ.ศ. 2563  เสนอต่อ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
                      5. หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   31  มกรำคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นำยประสพชัย  ชำญธัญญกรณ์) 
รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
 
 

 
 



 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
ที่ 24/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอย ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
                                              
 ตำม ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ที่  23/2563 ลงวันที่ 31  มกรำคม   
พ.ศ.  2562  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ประจ ำปี พ.ศ. 2563  โดยมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำนให้แก่บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด ตลอดจนรณรงค์ประชำสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่แนวทำงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแก่บุคลำกรในสังกัด รวมทั้งติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน นั้น 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 
1  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย “สพป.อน.1 สะอำด” ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

1. นำยวุฒิภัทร  จูมโสดำ  รอง ผอ.สพป.อุทัยธำนี เขต 1 ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่อ ำนวยกำร         รองประธำนคณะท ำงำน 
3. นำยประสงค์ บ ำรุงรัตน์  ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ 4   คณะท ำงำน 
4. นำยชัยณรงค์  สำหร่ำย  ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ 4   คณะท ำงำน 
5. นำยสุทธิ ท้ำวทอง  ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ 4   คณะท ำงำน 
6. นำยพิธี  รู้อยู่   ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ 4   คณะท ำงำน 
7. นำยอุดม แก่นไถ  ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ 4   คณะท ำงำน 
8. นำยอดุลย์ สำริกรรณ์  ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ 4   คณะท ำงำน 
9. นำยณรงค์  แสงจันทร ์  ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ 4   คณะท ำงำน 
10. นำยจ ำเนียร  แตงสุด  ช่ำงไม้ ระดับ 4   คณะท ำงำน 
11. นำยประณิธิ แก้ววิกย์กรรม ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ 3   คณะท ำงำน 
12. นำยสมพงษ์  บุญปลูก  ยำม    คณะท ำงำน 
13. นำยส ำรวน วำสี  ลูกจ้ำง    คณะท ำงำน 
14. นำงสำวดวงพร  คลำยสุข แม่บ้ำน    คณะท ำงำน 
15. นำงสำวกุไร เพียนธัญญะ แม่บ้ำน    คณะท ำงำน 
16. นำยพชระ  สงข ำ  พ่อบ้ำน    คณะท ำงำน 
17. นำงสำทิพย์  จริตรัมย์                  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพเิศษ   คณะท ำงำนและเลขำนุกำรฯ 
18. นำงกัณณิกำ  ระบอบ               นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร         คณะท ำงำนและช่วยเลขำนุกำร 

/หน้ำที่ มีดังนี…้ 
 

 



หน้ำที่ มีดังนี ้
1. ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอย ภำยใน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
2. ส่งเสรมิให้บุคลำกรมนสังกัด ได้มีส่วนร่วมในกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด 
3. รณรงค์และประชำสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่แนวทำงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยให้แก่บุคลำกรในสงักัด 
4. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย ประจ ำปี พ.ศ. 2563

เสนอต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอย ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  31  มกรำคม  2563 
 
 

(นำยประสพชัย  ชำญธัญญกรณ์) 
รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ   คัดแยกขยะมูลฝอย และลดกำรใช้พลำสติก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน   พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ   กลยุทธ์ที่   5     ตัวชี้วัด   1  

สนองกลยุทธ์ สพป.  กลยุทธ์ที่   5     ตัวชี้วัด   1  

มาตรฐานเขตพื้นที ่  ข้อที่        2      ตัวบ่งชี้  4   ประเด็นพิจำรณำที่  3  

ลักษณะโครงการ   โครงกำรใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่ม  อ ำนวยกำร  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ / นำงสำทิพย์  จริตรัมย์ /กัณณิกำ  ระบอบ                            

ระยะเวลาด าเนินการ   มกรำคม 2563 – กันยำยน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 เหน็ชอบโครงกำร “ท ำดีด้วยหัวใจ      ลดภัย
สิ่งแวดล้อม “ และกรมควบคุมมลพิษได้หำรือร่วมกับส ำนักงำนคระกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรก ำหนดใหห้น่วยงำน
ภำครัฐ ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึง
ก ำหนดตัวช้ีวัด มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำนภำครัฐข้ึน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1 เป็นส่วนหนึง่ในกำรเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 ถือเป็นหน่วยงำนต้นสงักัดที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นแบบอย่ำงให้กบัสถำนศึกษำในสังกัดในกำรมสีิ่งแวดลอ้ม
ดี และ เป็นส ำนักงำนน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน  ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ได้จัดท ำแผนบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563-2567 เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย ของส ำนักงำน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุง่เน้นกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอย  ณ แหล่งก ำเนิดและจัดระบบกำรเก็บและขนขยะมลูฝอยของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลักกำร3Rs  ดังนั้น เพื่อให้กำร
บรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี 
เขต 1จึงจัดท ำโครงกำรคัดแยกขยะมูลฝอย และลดกำรใช้พลำสติก ข้ึน 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑/สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ ทุกแห่งมีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภำยในหน่วยงำน เพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่ประชำชน
และภำคเอกชน 

 ๒.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/สถำนศึกษำ คิดค้นและผลิตนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
จำกกำรน ำขยะมูลฝอย หรือพลำสติกน ำกลับมำใช้ใหม่ หรือทดแทนกำรใช้พลำสติก 
3. เป้าหมาย  
 3.๑. บุคลำกรในสงักัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำ        ทุกแห่ง 
มีกำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลด และคัดแยกขยะมลูฝอย 
 3.2 อำคำรส ำนักงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำ    ร้อยละ 
๑๐๐ มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

/ ๓.3 ขยะมูลฝอยของส ำนักงำน . . . 



 ๓.3 ขยะมูลฝอยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำที่ต้องส่งก ำจัดลดลงอย่ำงน้อย
ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับปริมำณขยะมูลฝอยที่ส่งไปก ำจัดของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 3.๔ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำลดกำรทิ้งแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและ
ถุงพลำสติกหูหิ้วของหน่วยงำนร้อยละ ๑๐ เม่ือเทียบกับกำรทิ้งแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลำสติกหูหิ้วของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖
2 

 3.๕ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 งดใช้โฟมบรรจุอำหำรและถุงพลำสติกในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ 

 3.6 ส ำนักงำนเขตพื้นที่มีนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่ท ำจำกวัสดุเหลือใช้และขยะรีไซเคิล 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 

ที่ 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๑ 
 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน และจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย  
 

 มกรำคม 2563 
 

นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
และคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

มกรำคม – มีนำคม  2563 นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 

 
3 ก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรด ำเนินกำรลดกำรใช้พลำสติก มกรำคม –มีนำคม 2563 นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 

 
3 

 
จัดอบรมกำรใช้เศษวัสดุเหลือใช้ และขยะรีไซเคิลเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และเพื่อลด
ปริมำณขยะ และรักษำสิ่งแวดล้อม 

เมษำยน – มิถุนำยน 2563 นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 

นำงสำทิพย์  จริตรัมย์ 
นำงกัณณิกำ  ระบอบ 

4 แจ้งสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย ลดกำรใช้ถุงพลำสติก หรือน ำ
ถุงพลำสติกกลับมำใช้อีกครั้ง 

กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2563 นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 

ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 

5 
 

จัดเก็บข้อมูลกำรกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และ
สถำนศึกษำ  

มีนำคม – กันยำยน 2563 
 

นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 
 

6 
 

สรุป,รวบรวม,ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม มีนำคม – กันยำยน 2563 
 

นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 
 
 

 

 

 

/ ๕. งบประมำณ . . . 

 

 



 

 

๕. งบประมาณ 

 งบประมำณที่ใช้ จ ำนวน  22,030      บำท  (สองหม่ืนสองพันสำมสิบบำทถ้วน) 

 ใช้งบประมำณจำก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงำน
พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียน
ปกติ งบด ำเนินงำน  (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรยกเว้นค่ำวัสดุและค่ำน้ ำมัน) รำยละเอียดดังน้ี 

  

รำยกำร รำยละเอียดงบประมำณ จ ำนวนเงิน 
1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับ

กรรมกำร 25 คน ๆ ละ 30 บำท 
750 บำท 

2.จัดอบรมกำรใช้เศษวัสดุเหลือใช้ และขยะรีไซเคิลเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และเพื่อลด
ปริมำณขยะ และรักษำสิ่งแวดล้อม 

-  ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ส ำหรับผู้ร่วมกิจกรรม จ ำนวน 64 คน คน
ละ 160 บำท 

- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 6 ช.ม. ๆ ละ 600 
บำท 
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกำรผลิตสื่อส ำหรับ
บุคลำกร จ ำนวน 64 คนละ 100 บำท 
เป็นเงิน 

- ค่ำป้ำยจัดกิจกรรม 

 

     10,240  บำท 
 
 

3,600  บำท    
 

 6,400  บำท 
 

            
              540 บำท 

 

2. เก็บข้อมูล สรุปผล/รำยงำนผล - ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดท ำรูปเล่มรำยงำน            ๕๐๐  บำท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    22,030 บำท 
 

 

 

 

 

 

 

 

/ ๖. กำรประเมินผล . . . 

 

 

 

-๓- 



๖. การประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

1.  ขยะมูลฝอยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี 
เขต ๑ และสถำนศึกษำที่ต้องส่งก ำจัดลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 เม่ือ
เทียบกับปริมำณขยะมูลฝอยที่ส่งไปก ำจัดของปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๑2 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ และ
สถำนศึกษำลดกำรทิ้งแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลำสติกหูหิ้ว
ของหน่วยงำนร้อยละ ๑๐ เม่ือเทียบกับกำรทิ้งแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียว
ทิ้งและถุงพลำสติกหูหิ้วของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 และ
สถำนศึกษำในสังกัด ลดใช้โฟม บรรจุอำหำรและถุงพลำสติกในส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ 
4. บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 
สำมำรถผลิตสิ่งประดิษฐ์จำกกำรน ำขยะมูลฝอย หรือพลำสติกน ำ
กลับมำใช้ใหม่  
 

ตรวจติดตำม,สังเกตและ
สอบถำม 

แบบรำยงำน/ 
แบบสอบถำม 

 

ลงช่ือ........................................................................................ผู้เสนอโครงกำร  

(นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

 

 

ลงช่ือ........................................................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร  

(นำยวุฒิภัทร  จูมโสดำ) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ 

 

 

 

ลงช่ือ........................................................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

(นำยประสพชัย  ชำญธัญญกรณ์) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ 



 

 
 

ประกำศเจตนำรมณ์และมำตรกำรลดปรมิำณขยะมูลฝอยในหน่วยงำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1  

พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 

 
 



 
ประกำศเจตนำรมณ์และมำตรกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยในหน่วยงำน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี  เขต 1  
พ.ศ. 2563 

 

ด้วย คณะรัฐมนตรีมมีติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 เหน็ชอบโครงกำร “ท ำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิง่แวดลอ้ม “ และ
กรมควบคุมมลพษิได้หำรอืร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรก ำหนดใหห้น่วยงำนภำครฐั ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดและ
คัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จงึก ำหนดตัวช้ีวัด มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอยใน
หน่วยงำนภำครัฐข้ึน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 เป็นส่วนหนึง่ในกำรเกบ็ข้อมลูตัวช้ีวัดดังกลำ่ว  และเป็น
หน่วยงำนต้นสงักดัที่ตอ้งด ำเนนิกำรใหเ้ปน็แบบอย่ำงให้กบัสถำนศึกษำในสงักัดในกำรมสีิ่งแวดลอ้มดี เป็นส ำนกังำนน่ำอยู่อยำ่งยัง่ยืน  จึงได้
จัดท ำแผนบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอย พ.ศ. 2563-2567 เพื่อใช้เปน็แนวทำงกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอย ของหนว่ยงำน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุง่เนน้กำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอย  ณ แหลง่ก ำเนิดและจัดระบบกำรเกบ็และก ำจัดขยะมลูฝอยของส ำนกังำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1  ให้มปีระสิทธิภำพ ภำยใตห้ลกักำร 3Rs  ดังนั้น เพือ่ให้กำรบรหิำรจดักำรขยะมลูฝอย บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1 จงึประกำศเจตนำรมณ์ในกำรลดและคัด
แยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำน ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1 ดังนี ้

1.  ลดใช้ส ำเนำทำงรำชกำรตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (No copy) 
2. กำรใช้ QR Code  เพื่อลดกำรใช้กระดำษในกำรประชุมต่ำง ๆ  ทุกคณะกำรประชุม 
3. เน้นกำรใช้กระดำษ 2 หน้ำ ในกำรแจ้งเวียนข้อรำชกำร 
4. ลดใช้กระดำษรองปกในกำรท ำรูปเล่ม และหนังสือแจ้งเวียน 
5. ลดกำรใช้ภำชนะพลำสติกในกำรบริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มระหว่ำงกำรประชุม 
6. ใช้ภำชนะใส่น้ ำใส่อำหำรที่ย่อยสลำยได้ง่ำย แทนกำรใช้พลำสติก หรือโฟม เช่นภำชนะชำนอ้อย 
7. จัดถังยะไว้ตำมจุดทิ้งขยะเพื่อกำรคัดแยกประเภทยะ 4 อย่ำงได้แก่ 

7.1 ขยะอินทรีย์ 
7.2 ขยะรีไซเคิล 
7.3 ขยะทั่วไป 
7.4 ขยะอันตรำย 

8. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเน้นย้ ำใหบุ้คลำกรในสงักัดตระหนักเหน็ควำมส ำคัญต่อกำรบรหิำรจดักำรขยะ
ในที่ประชุมพบปะสนทนำยำมเช้ำ / วันเข้ำแถวเคำรพธงชำติ และ ในกำรประชุมอื่น ๆ  

9. ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรประเมินประสิทธิภำพของส ำนักงำนและสถำนศึกษำในสังกัด ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรขยะใน
หน่วยงำน 

 

ลงนำม                              ผู้ประกำศเจตนำรมณ ์
      (นำยประสพชัย  ชำญธัญญกรณ์) 

                   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 
                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1 



 
 

ผู้รับประกาศเจตนารมณ์ 
 

ลงช่ือ                                              ลงช่ือ                      
        (นำยวุฒิภัทร  จูมโสดำ)      (นำยนิรันดร  สุขสุวำนนท์) 
                 รอง ผอ.สพป. อุทัยธำนี เขต 1         รอง ผอ.สพป. อุทัยธำนี เขต 1 
 

 
ลงช่ือ                                         ลงช่ือ                                    

                (นำยธงชัย  มั่นสุข)                    (นำงสำววัชนันท์  เดชอ ำพร) 
         ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลฯ            ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยในและแผน 
 
 

ลงช่ือ                                         ลงช่ือ                                    
                (นำงสุริยำ  วรสิทธ์ิ)                    (นำงจินตนำ  เนียมมำ) 
         ผอ.กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล                         ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 

 
ลงช่ือ                                         ลงช่ือ                                    

       (นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์)      (นำงกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ) 
              ผอ.กลุม่อ ำนวยกำร                                        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำย 
 

 
ลงช่ือ                                         ลงช่ือ                                    

                            (นำยสุพจน์  มธุรส)          (นำยโฆษิต  รักษำทรัพย์)  
            ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลฯ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
  

ลงช่ือ        
             (นำยช ำนิ  นุ่มสุข)       

                  ปฏิบัติหน้ำทีผ่อ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรกำรศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/นำงสำทิพย์  ... 
 

 
ผู้รับประกาศเจตนารมณ์ 

 
      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
     (นำงสำทิพย์  จริตรัมย)์     (นำงอัชรำ  มณีรอด) 
     นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ      นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพเิศษ 
 
      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
     (นำงกัณณิกำ  ระบอบ)            (นำยสุเทพ  จันทรป์ระจักษ์) 
          นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร          เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
     (นำงสำวมรกต  ปฤกษำ)     (นำยธันยธรณ์  ว่องวิกย์กำร) 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      เจ้ำพนักงำนพิมพ์ดีด 
 
      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
     (นำงอรัญญำ  จิวะชำติ)         (นำงยิ้มศรี  เมืองเหลือ)  
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
 (นำยเสนห่์  อ่องแช่ม)          (นำงจิรำภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ)  
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
      ลงช่ือ                                                ลงช่ือ             
 (นำงสำวบญุยิ่ง  เช่ียวธัญกิจ)        (นำงสำวอุทมุพร  อุ่นต้ิว)            
    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      นักวิชำกำรเงินและบญัชีปฏิบัติกำร 

 
      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
 (นำงสริิภัค  บุญอำจ)          (นำงกำญจนำ  สมัครเขตกำรณ์)  
     นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำรพเิศษ                        นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร 
 
      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
 (นำงกำญจนำ  สมัครเขตกำรณ์)     (นำงพิชชำนันท์  กล่ ำภู่)                                                 
 นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร      นักวิชำกำรเงินและบญัชีปฏิบัติกำร 
 
      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
      (นำงประทวน  บุญมั่น)      (นำงนิธิกำนต์  กล่ ำเจริญ) 
        นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร                                          เจ้ำพนักงำนพสัดุช ำนำญงำน      
                                 



      ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
     (นำงสลิตำ  ภู่วิภำดำวรรธน์)              (นำงสำวนฤมล  สมบูรณ์) 
           นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   นักวิชำกำรเงินและบญัชี (ลูกจ้ำงช่ัวครำว) 
 
 

ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำงวิลำวรรณ์  มั่นสุข)      (นำงมณฑำณี  ด้วงช่ืน) 
        เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
  (นำงร ำพำ  อัศวรัตน์)       (นำงสำวพชิรำ  พัฒนศิริ)  
นักวิชำกำรศึกษำ(ลูกจ้ำงช่ัวครำว)             เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ (ลกูจ้ำงช่ัวครำว) 

                    
 

ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำยวิเชียร  คนึงหมำย)      (นำยมำก  อ่อนผำง) 

       ศึกษำนิเทศก์                 ศึกษำนิเทศก์ 
 

ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำงณฐกมล  พูลเขตรกรม)      (นำงสำวอัมพร  วัฒนวิกย์กิจ) 

       ศึกษำนิเทศก์                   ศึกษำนิเทศก์ 
 

ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำงจินดำพร  แสงแก้ว)      (นำยนิสรรค์  นำควิสุทธ์ิ) 

       ศึกษำนิเทศก์          เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
       (นำงสำวกนกวรรณ  จูงเพื่อสุข)     (นำยประสำน  อรุณศรสีุขสันต์) 
        เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน          ช่ำงครุภัณฑ์ 
 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำงสำวอุษำ  จิตรสิขเรศ)     (นำงวรำภรณ์  คนทำ)  
      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพเิศษ                นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 

(นำงพวงเพ็ญ  จีระดิษฐ์)       (นำงดวงฤดี  วัฒนรัตน์)  
       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำยเอนก  วิเลปะนะ)      (ส.อ.พิทักษ์  พรหมสนธ์ิ) 
       เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
 
 
 

/นำยประสงค์ ... 
 



 
ผู้รับประกาศเจตนารมณ์ 

 
                              
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำยประสงค์  บ ำรุงรัตน์)     (นำยชัยณรงค์  สำหร่ำย) 
                 ช่ำงไฟฟ้ำ            ช่ำงไฟฟ้ำ 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำยสุทธิ  ท้ำวทอง)            (นำยพิธี   รู้อยู่) 
                 ช่ำงไฟฟ้ำ            ช่ำงไฟฟ้ำ 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำยณรงค์  แสงจันทร์)      (นำยประณิธิ  แกล้ววิกย์กรรม) 
                 ช่ำงไฟฟ้ำ            ช่ำงไฟฟ้ำ 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำยจ ำเนียร  แตงสุด)      (นำยอดุลย์  สำรกิรรณ์) 
                  ช่ำงไม้                    ช่ำงไฟฟ้ำ 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำยอุดม  แก่นไถ)      (นำยสมพงษ์   บุญปลกู) 
                 ช่ำงไฟฟ้ำ                 ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำยพชระ  สงค์ข ำ)                (นำงกุไร  เพียรธัญญะ) 
               ลูกจ้ำงช่ัวครำว                  ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ลงช่ือ                                          ลงช่ือ 
   (นำงสำวดวงพร  คลำยสุข)         (นำยส ำรวน  วำสี) 
               ลูกจ้ำงช่ัวครำว                  ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แนวทางการด าเนินงาน 

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก  
ในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  

 ---------------------------  

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 เหน็ชอบโครงกำร “ท ำดีด้วยหัวใจลดภัย
สิ่งแวดล้อม “ และกรมควบคุมมลพิษได้หำรือร่วมกับส ำนักงำนคระกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรก ำหนดใหห้น่วยงำน
ภำครัฐ ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึง
ก ำหนดตัวช้ีวัด มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำนภำครัฐข้ึน  และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1 เป็นส่วนหนึง่ในกำรเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
อุทัยธำนี เขต 1 ถือเป็นหน่วยงำนต้นสงักัดที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นแบบอย่ำงให้กบัสถำนศึกษำในสังกัดในกำรมสีิ่งแวดลอ้ม
ดี และ เป็นส ำนักงำนน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน  ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ได้จัดท ำแผนบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563-2567 เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย ของส ำนักงำน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุง่เน้นกำรลดและคัดแยกขยะมลูฝอย  ณ แหล่งก ำเนิดและจัดระบบกำรเก็บและขนขยะมลูฝอยของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลักกำร3Rs  ดังนั้น เพื่อให้กำร
บรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อใหส้ ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑/สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ ทุกแห่งมีกำรด ำเนนิกิจกรรมกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภำยในหน่วยงำน เพื่อ
เป็นแบบอย่ำงแกป่ระชำชนและภำคเอกชน 

 ๒. เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/สถำนศึกษำ คิดค้นและผลิตนวัตกรรม 
และสิง่ประดิษฐ์เพือ่ทดแทนกำรใช้พลำสติก 

๓. เป้าหมาย 

 ๑. บุคลำกรในสงักัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ ทุกคน มีกำรปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมในกำรลด และคัดแยกขยะมลูฝอย 

 ๒. อำคำรส ำนักงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำร้อยละ ๑๐๐ 
มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

 ๓. ขยะมูลฝอยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำที่ต้องสง่ก ำจัด
ลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 เทียบกับปรมิำณขยะมูลฝอยทีส่ง่ไปก ำจัดของปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๔. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำลดกำรทิง้แก้วพลำสติกใช้ครัง้เดียว
ทิ้งและถุงพลำสติกหูหิ้วของหน่วยงำนรอ้ยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับกำรทิ้งแก้วพลำสตกิใช้ครั้งเดียวทิง้และถุงพลำสติกหูหิ้วของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  / 5. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ . . . 

 
 



 ๕. ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 งดใช้โฟมบรรจุอำหำรและถุงพลำสติกในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑ 
 ๖. มีนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐจ์ำกกำรน ำขยะมูลฝอย หรือพำสติกน ำกลับมำใช้ใหม่  โดยกำรผลิตสื่อจำกเศษ
วัสดุ และขยะรีไซเคิล 
 

๔. ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ๑. ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำน และจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมมำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
  

 ๒. จัดกิจกรรมในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทยัธำนี เขต ๑ และสถำนศึกษำ เช่น กำรรณรงค์
ประชำสมัพันธ์กำรลด และคัดแยกขยะมลูฝอย ลดกำรใช้ถุงพลำสตกิ หรือกำรน ำถุงพลำสติกกลับมำใช้อีกครั้งหนึ่งได้ 

 ๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

๕. การรายงานผล 

  5.1 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  
- ผู้จัดเก็บข้อมูล จัดเกบ็ข้อมลู รำยสปัดำห์ สง่ผูร้ับผิดชอบกลุ่มอ ำนวยกำร ตำมแบบรำยงำน 

- ผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลรำย กพร. สพฐ. เดือนละ 1 ครั้ง ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน  
  ตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์  2563 

 5.2 ระดับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต ๑      
  - จัดเก็บรวบรวมข้อมลู รำยงำนส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี ทุกเดือนทัง้นี้จะเริ่มใน
ปีงบประมำณ 2564 (รำยงำนผลกำรจัดกจิกรรม พร้อมภำพถ่ำย ไปยังกลุ่มอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต ๑ ตำมแบบรำยงำนที่ก ำหนด) 
 ๕.3 แบบรำยงำนกำรจัดเก็บขยะมลูฝ่อย ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำอทุัยธำนี เขต 1 

๖. ผู้ประสานงาน กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำทิพย์  จริตรมัย ์
 โทร. 0812805286 
 โทร 0910289707 

    โทรสำร  056511509 

 

นำงกัณณิกำ  ระบอบ 
 โทร. 0832122261 
 โทร 0910289707 
    โทรสำร  056511509 

นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์ 
 โทร. 0817858446 
 โทร 0910289707 
     โทรสำร  056511509 

 
 



 
 

มาตรการลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 เป็นหน่วยงำนต้นสังกัดที่ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นแบบอย่ำงให้กบัสถำนศึกษำในสังกัดในกำรมีสิง่แวดล้อมดี เป็นส ำนักงำนน่ำอยูอ่ย่ำงยั่งยืน  ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำอุทัยธำนี เขต 1  จึงได้จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอย พ.ศ. 2563-2567 เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ของส ำนักงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุง่เน้นกำรลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย  ณ แหล่งก ำเนิดและบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1  ให้
มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลักกำร3Rs  ดังนั้น เพื่อให้กำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ จึงได้ท ำมำตรกำรลดกำรใช้พลำสติกในหน่วยงำนข้ึน ดังนี้ 
   ๑. ก ำหนดให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 งดหรือหลีกเลี้ยงกำร
ใช้ขวด แก้วน้ ำพลำสติก โฟม ในหน่วยงำน 

   ๒. กำรประชุม สัมมนำ ต่ำง ๆ ให้งดใช้ ขวด แก้วน้ ำพลำสติก โฟม ในกำรจัดอำหำรว่ำง หรืออำหำร
กลำงวัน (ใหท้ ำควำมเข้ำใจ ขอควำมร่วมมือร้ำนค้ำ งดใช้ขวดน้ ำ แก้วน้ ำพลำสติก พลำสติกบรรจุอำหำรที่ใช้ครั้งเดียวทิง้) 

   3. สนับสนุนให้บุคลำกรใช้ถุงผ้ำ ภำชนะ ในกำรใส่ของใช้ อำหำร เครื่องดื่ม 

   4.เชิญชวนบุคลำกรใช้ปิ่นโต / กล่องใส่อำหำรจำกบ้ำน มำรบัประทำน ในส ำนักงำน 

   5. เชิญชวนบุคลำกรใช้ขวดน้ ำ/แก้วน้ ำ ของตนเอง  ในส ำนักงำน 

 

 

 

************************************ 

  

 
 
 
 



 
แบบรายงานการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สัปดาหท่ี์...........ประจ าเดือน    ....................................................... 

 

 
ประเภทของขยะมูลฝอย 

 
หน่วย 

 
วัน 
 

 
รวม 

 
หมายเหต ุ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 
ขยะอินทรีย์ กิโลกรัม        
ขยะรีไซเคิล กิโลกรัม        
- แก้ว กิโลกรัม        
- กระดำษ กิโลกรัม        
- ขวดน้ ำพลำสติก (PET) กิโลกรัม        
- กระป๋องอะลมูิเนียม กิโลกรัม        
- ขยะรีไซเคิลอื่น กิโลกรัม        
ขยะอันตราย กิโลกรัม        
ขยะท่ัวไป  ใบ        
-  ถุงพลำสติกหูหิ้ว ใบ        
-  แก้วพลำสตกิใช้ครัง้เดยีวทิง้ ใบ        
- โฟมบรรจุอำหำร ใบ        
-          
-          
-          

รวม         
 

 

ผูจ้ดัเก็บขอ้มลู................................................ 

               (นายประนิธิ  แกว้วิกยก์รรม) 

 

 

ผูร้วบรวมขอ้มลู................................................ 

                  (นางฐิตินนัท ์ สถิตยพ์งษ์) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บุคลากร สพป.อทุยัธานี เขต 1 



 
ป้ายประชาสัมพนัธ ์

บุคลากร สพป.อทุัยธานี เขต 1 
บอกลา ของ 4 อย่าง และพกพาของ 4 อย่าง 

 
 

 
 

            



 
คณะผู้จัดท า 

ที่ปรกึษา 
1. นำยประสพชัย ชำญธัญญกรณ์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุทัยธำนี เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำร สพป.อทุัยธำนี เขต 1 
2. นำยวุฒิภัทร  จูมโสดำ   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.อุทัยธำนี เขต 1 

 
ผู้จัดท ารูปเล่ม 

1. นำงฐิตินันท์  สถิตย์พงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
2. นำงสำทิพย์  จริตรมัย ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงกัณณิกำ  ระบอบ   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
4. นำยธัยธรณ์  ว่องวิกย์กำร  เจ้ำพนักงำนพิมพ์ดีด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


