
รายงานการประชุม 
คณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย รักษาราชการแทนเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธาน 
2. นางรัชดา  เหมปฐวี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   รองประธาน  
3. นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ คณะท างาน  
4. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร  คณะท างาน 
  จัดการด้านพลังงานปรมาณ ู  
  และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5. นายธงชัย  สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐาน  คณะท างาน  
  ก ากับดูแลความปลอดภัย 
6. นางสุชิน  อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  คณะท างาน  
7. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ รักษาการแทน ผู้อ านวยการกองตรวจสอบ  คณะท างาน 
  ทางนิวเคลียร์และรังสี  
8. นายพงศ์พันธ์  นาคแก้ว รักษาการแทน ผู้อ านวยการกองอนุญาต   คณะท างาน 
  ทางนิวเคลียร์และรังสี  
9. นางสาวกัลยารัตน์  ประทับกอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน    คณะท างาน 
    ผู้แทน ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
10. นายอนิรุทธ์  ทรงจักรแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย     คณะท างาน 
11. นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์   รักษาราชการแทน เลขานุการกรม     คณะท างานและเลขานุการ 
12. นายเอนก  โคตรบุญเรือง   หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายเอกพล  นวพันธ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอัศวิน  แก้วเชือกหนัง นายช่างเทคนิค  
  
เริ่มประชุมเวลา   14.00 น. 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ :  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด 

และคัดแยกขยะมูลฝอยของ ปส. ชุดนี้จะมีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ บูรณาการและประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน  อีกท้ังมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผู้บริหารองค์การอีกด้วย  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2  : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 3.1 ค าสั่ง ปส. ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ลงวันที่ 
29 มกราคม พ.ศ. 2562 

  นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบโครงการ “ท าความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มาตรการลด และแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมอบหมายให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ และก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหัวหน้าส่วนราชการ 
  ปส. จึงแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยขึ้น โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่  
ลปส. เป็นประธาน รอง ลปส. เป็นรองประธาน  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อ านวยการกอง /กลุ่ม เป็นคณะท างาน เลขานุการกรม 
เป็นคณะท างานและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่ฯ และเจ้าหน้าที่ กพร. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะท างาน
มีอ านาจหน้าที่ ได้แก่ จัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ บูรณาการและประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ลปส. มอบหมาย 

ที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.2 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ข้อ 2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงแนวทางการ
ประเมินผู้บริหารองค์การ ข้อ 2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด   : การลด คัดแยกขยะมูลฝอย โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดส าหรับประเมินผู้บริหาร
องค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การประเมิน  : ก าหนดให้มีการประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน  
ผู้ถูกประเมิน  : ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด  

/ค านิยาม... 
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ค านิยาม  : การลด คัดแยกขยะมูลฝอย พิจารณาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากร และรูปแบบการด าเนินกิจกรรมในหน่วยงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ใช้แบบการประเมินที่มีจ านวน 10 ข้อ 
ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ใช้ผลการประเมินจากระบบ E-report 
ของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ประเมินตนเอง (self-assessment)  
   โดยนางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน
ปรมาณู ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะท างานฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของแนว
ทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ข้อ 2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 3.3 ค าประกาศเจตนารมณ์ “การลด และแยกขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล” ของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

  นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ลปส. ได้มีค า
ประกาศเจตนารมณ์ “การลด และคัดแยกขยะตามนโยบายของรัฐบาล” ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ลงวันที่ 
30 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ดังนี้ 
  1. ปส. จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือน าไปสู่วินัยการ
ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร 
  2. ปส. จะเป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และ
ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร  
  3. ปส. จะสร้างความตระหนัก และส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ในการร่วมลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็น
แบบอย่างที่สามารถน าไปเชิดชู และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปส. ได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้   

 
/1. แต่งตั้ง... 
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1. แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
2. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของ

หน่วยงาน 
 

 - ครั้งที ่1/2562 
- ครั้งที่ 2/2562 

เดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
เดือนสิงหาคม 2562 

3. ก าหนดเป้าหมาย เดือนมกราคม 2562 
4. กิจกรรมที่ด าเนินการ เดือนมกราคม 2562 
5. จัดท าแผนการด าเนินการ เดือนมกราคม 2562 
6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เดอืนมกราคม – กันยายน 2562 
7. จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม เดือนมกราคม 2562 
8. อบรมเจ้าหน้าที่ ปส. เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2562 
9. ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม มาตรการลด และคัดแยกขยะ เดือนมกราคม – กันยายน 2562 
10 รายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในภาพรวมของ

ส านักงานฯ 
เดือนมกราคม – กันยายน 2562 

11. กิจกรรม 3 R, 8 Happy เดือนมกราคม – กันยายน 2562 
12. วิเคราะห์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยทั้งปี เพ่ือน าไป

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการในปีต่อไป 
เดือนสิงหาคม 2562 

13. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยให้ ลปส. ทราบ 

เดือนเมษายน และกันยายน 2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

วาระท่ี 4.2 การด าเนินงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ผ่านมา 
นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ คณะท างานและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ 

ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปดังนี้ 
ที ่ กระบวนการ/ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน รายละเอียด 

ด าเนินการ ยังไม่
ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมลูฝอย 

√  ค าสั่ง ปส. ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

2. ประชุมคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมลู
ฝอยของหน่วยงาน 

√  จัดประชุมคณะท างานปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมลูฝอย วันศุกร์ที่ 
29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 313 

 
/3. ก าหนด... 
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ที ่ กระบวนการ/ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายละเอียด 
ด าเนินการ ยังไม่

ด าเนินการ 

3. ก าหนดเป้าหมาย √  เป็นไปตามแนวทางการประเมินผูบ้ริหารองค์การ ข้อ 2 มาตรการ
ลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

4. กิจกรรมทีด่ าเนินการ √  - กิจกรรมสมัพันธ์ภายใน ปส. ประจ าเดือน ตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 
2562 
- จัดท าคลิปเผยแพร่บน Facebook                              
- ติดบอร์ดประชาสมัพันธ์            
- แข่งขันถ่ายภาพคู่กับถังแยกขยะ                                      
- สนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว       
- เชิญชวนแยกขยะก่อนทิ้ง          
- ท าถังแยกเศษอาหารและถังน้ า/น้ าแข็งบริเวณโรงอาหาร 

5. จัดท าแผนการด าเนินการ √  ด าเนินการแล้ว ตามวาระ 4.1 
6. ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ

ลด คัดแยกขยะมลูฝอยของ
หน่วยงาน 

√  ด าเนินการแล้ว ตามวาระ 4.2 
 

7. จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม 

√  ด าเนนิการจัดหาอุปกรณ์ถังขยะเพื่อคัดแยกขยะภายใน ปส. แล้ว 
จ านวน 4 จุด ได้แก่   
1. อาคาร 1 บริเวณโรงอาหาร 
2. อาคาร 1 บริเวณสนามเปตอง 
3. อาคาร 1 บริเวณทางเดินไปอาคาร 9 
4. อาคาร 4 ช้ัน 1 บริเวณข้างห้องน้ า 

8. อบรมเจ้าหนา้ที่ ปส. √  - จัดการบรรยาย เรื่อง การลด คดัแยกขยะมลูฝอย เมื่อวันศุกร์ที่ 
15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมอาคาร 10 ช้ัน 2 โดยวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ 
โดยมีข้าราชการและเจา้หน้าท่ี ปส. เข้าร่วม 50 คน 
- ประชุมหารือแนวทางแยกขยะ และที่สิ้นสุดของขยะมลูฝอย 
ร่วมกับ กอพ. และกลุม่แม่บ้านของ ปส. เมื่อวันพุธที ่20 มีนาคม 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 120 โดย รก.ลสก. เป็นประธาน 
และมผีู้เข้าร่วมหาแนวทาง จ านวน 20 คน 

9. ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม 
มาตรการลด และคัดแยกขยะ 

√  อยู่ระหว่างการติดตามเป็นระยะ 

10 รายงานผลการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ในภาพรวมของ ปส. 

√  รายงานผลการลดขยะให้กรมควบคุมมลพิษ   
ทุกสิ้นเดือน โดยเริม่ส่งข้อมลูครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2562 

 

/11. กิจกรรม... 
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ที ่ กระบวนการ/ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายละเอียด 
ด าเนินการ ยังไม่

ด าเนินการ 

11. กิจกรรม 3 R, 8 Happy √  มีการด าเนินงานแล้วบางส่วน  
3R ได้แก ่
R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง  
R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สดุ โดยการน าสิ่งของ
เครื่องใช้มาใช้ซ้ า   
R : Recycle คือ การน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับ 
มารีไซเคลิ หรือน ากลับมาใช้ใหม่   
8 Happy ได้แก ่
1. Happy Body (สุขภาพดี)    
2. Happy Heart (น้ าใจงาม)    
3. Happy Society (สังคมดี)  
4. Happy Relax (ผ่อนคลาย)    
5. Happy Brain (หาความรู้)    
6. Happy Soul (ทางสงบ)    
7. Happy Money (ปลอดหนี้)   
8. Happy Family (ครอบครัวดี)  

12. วิเคราะห์การลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยทั้งปี เพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
มาตรการในปีต่อไป 

 √  

13. สรุปผลการปฏิบตัิงานและ
รายงานผลการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยให้ ลปส. ทราบ 

 √  

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ 
ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ กพร. เร่งรัดด าเนินการในส่วนที่
ยังไม่แล้วเสร็จ และรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 : เรื่องอ่ืนๆ   
  ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

  นายเอนก  โคตรบุญเรือง  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

บันทึกรายงานการประชุมฯ 
นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์  คณะท างานและเลขานุการฯ  

ตรวจรายงานการประชุมฯ 


