
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าป า 

เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าป า 
----------------------------------------- 

  สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ด าเนินโครงการ        
“ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือด าเนินงานมาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น   
องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่        
มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและเป็นต้นแบบที่ส าคัญในการจัดการปัญหาขยะให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
ดังนั้น การมีมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าป า จึงถื อเป็นสิ่งที่
จ าเป็น และส าคัญ อันจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ประชาชนน าไปปรับใช้ และเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง  
ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย เพ่ือรองรับการ
ให้บริการแก่ประชาชนต่อไป  

  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการลดและคัดแยะขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบผมส าเร็จ  องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า จึงประกาศก าหนด “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย”  
ให้พนักงานและลูกจ้างได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. การลดขยะมูลฝอย 
1.1 ห้ามใช้ หรือน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าป า โดยเด็ดขาด 
1.2 ให้น าแก้วน้ า ภาชนะใช้ซ้ า ซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพ่ือบริโภคภายในส านักงานฯ 
1.3 ลดการใช้ถุงพลาสติกภายในส านักงานฯ 
1.4 ให้จัดซื้อวัสดุส านักงานประเภทใช้ซ้ า หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.5 เข้มงวดกับความเป็นต้นแบบของการจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting 

2. การคัดแยกขยะมูลฝอย 
 2.1 จัดวางภาชนะคัดแยกขยะ บริเวณชั้น 1 ของที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าป า ดังนี้ 
  2.1.1 ถังส าหรับทิ้งขยะอินทรีย์ 
  2.1.2 ถังส าหรับทิ้งขยะทั่วไป 
  2.1.3 ถังส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ประเภทกระดาษ 
  2.1.4 ถังส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ประเภทขวดพลาสติก 
  2.1.5 จัดภาชนะรวบรวมถุงพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม หลอดน้ าดื่ม 
         2.1.6 จัดภาชนะรวบรวมของเสียอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ 
กระป๋องสเปรย์ มือถือเก่า เป็นต้น   
 2.3 จัดวางภาชนะคัดแยกขยะ บริเวณชั้น 2 (ห้องผู้บริหารและห้องประชุม) ดังนี้ 
  2.3.1 ถังส าหรับทิ้งขยะทั่วไป 
 2.4  จัดวางกล่องแยกกระดาษใช้ซ้ า และกระดาษใช้แล้วสองหน้า ประจ าทุกส่วนราชการ 
 

3. การมอบหมาย ... 
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๓. การมอบหมายความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 3.1 ส่วนสิ่งแวดล้อม 
             3.1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
            3.1.2 พิจารณาและประเมินสาเหตุของการเกิดขยะภายในส านักงานฯ 
             3.1.3 ก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม และรายงานสรุปผลการปฏิบัติรายเดือน 
  3.1.4 ชั่งและบันทึกน้ าหนักของเสียอันตราย อะลูมิเนียม ซีดีเก่า ลวดเย็บกระดาษถุงพลาสติก 
กล่องเครื่องดื่ม หลอดเครื่องดื่ม ฯลฯ ทุกเดือน  

 3.2 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 
             3.2.1 ชั่งและบันทึกน้ าหนักขยะท่ัวไป ทุกวันตอนเย็น 
             3.2.2 รวบรวมขยะรีไซเคิลน าไปขาย / ขยะอันตรายเพ่ือส่งไปก าจัดตามหลักวิชาการ และ
บันทึกน้ าหนักแบบแยกประเภททุกเดือน 

 3.3 ส่วนยุทธศาสตร์ 
        3.3.1 รวบรวบข้อมูลผลการด าเนินงานรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        3.3.2 ด าเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยการด าเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการ และ
การด าเนินการตามข้อ 3 ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ด าเนินการ  ทั้งนี้ให้ 
แต่ละส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล จดบันทึก รวบรวม และรายงานสถานการณ์ขยะประจ าวัน       
ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตามแบบที่ก าหนด หรือผ่านโปรแกรม/แอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ   
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เสนอผู้บริหารเพ่ือทราบและด าเนนิการต่อไป  
  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 
                                     ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑    
 
 

                                                       สิบเอก  
                                                                 (ประพันธ์  ธรรมสกุล) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าป า 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (1) 

 
ประเภทขยะและสถานที่ทิ้งขยะแต่ละประเภท 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าป า 
 

ที ่ ประเภทขยะ สถานที่ท้ิง หมายเหตุ 

1 

 

 

 

1. ถังขยะทั่วไป ชั้น 1  
2. ถังขยะทั่วไป ชั้น 2 

- ให้แต่ละส่วนราชการ
จดบันทึกน้ าหนักและ
รายงานส านักงานปลัด 
อบต.ตามแบบท่ีก าหนด 

2 

 

 
 

1. ถังขยะอันตรายหลังอาคารที่ท าการ ฯ - ให้แต่ละส่วนราชการ
จดบันทึกน้ าหนักและ
รายงานส านักงานปลัด 
อบต.ตามแบบท่ีก าหนด 

3 

 

 
 

1. ถังขยะเปียกหลังอาคารที่ท าการ ฯ - ให้แต่ละส่วนราชการ
จดบันทึกน้ าหนักและ
รายงานส านักงานปลัด 
อบต.ตามแบบท่ีก าหนด 

4 

 

 
 

1. ถังขยะทั่วไป ชั้น 1  
2. ถังขยะทั่วไป ชั้น 2 

- ให้แต่ละส่วนราชการ
จดบันทึกน้ าหนักและ
รายงานส านักงานปลัด 
อบต.ตามแบบท่ีก าหนด 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (2) 

 
แบบรายงานการลดและคัดแยกขยะแต่ละประเภท 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าป า 
 

ประจ าวันที่............เดือน....................พ.ศ. ............... 
 
1) ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด อบต. 

    กองคลัง 

    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    กองช่าง  

 

2) ประเภท   ขยะรีไซเคิล (Recycle Waste)  จ านวน..........................ก.ก. 

    ขยะอันตราย (Hazardous Waste)  จ านวน..........................ก.ก. 

    ขยะอินทรีย์ / ขยะเปียก (Organic Waste) จ านวน..........................ก.ก.

    ขยะทั่วไป (General Waste)   จ านวน..........................ก.ก.

        รวมทั้งสิ้น.................................ก.ก. 

 
     ลงช่ือ...............................................................(ผู้รายงาน) 

     ต าแหน่ง........................................................... 

 

 
 

 


