แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

จัดทําโดย
สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

1. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบใหดําเนินโครงการ “ทําความดี
ดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอ ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ลดใชถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหาร โดยดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวาง หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหนวยงานภาครัฐ (2) กิจกรรมรณรงค ทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก (3) กิจกรรมการลดใช
ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแหงชาติ (4) กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ งดการใช
พลาสติก และโฟมในสวนสัตว (5) กิจกรรมการจัดการขยะบกสูทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ เปน 1 ใน 5 กิจกรรม ภายใต “ทําความ
ดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” ที่ทุกหนวยงานราชการตองดําเนินงานพรอมกันทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2561 และใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดให “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ โดยเริ่มตนตั้งแตปงบประมาณ 2562 และใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ
รวมกันพิจารณากําหนดเกณฑที่จะใชสําหรับการประเมิน ซึ่งไดมีการกําหนดใหมีการประเมิน 2 รอบการประเมิน
ทุก 6 เดือน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเปาหมายรอบ 12 เดือน คือ (1) ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง รอย
ละ 80 (2) จํานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง รอยละ 80 (3)จํานวนแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งลดลงรอยละ 80 และ
(4) จํานวนโฟมบรรจุอาหารลดลง รอยละ 100
สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย เปนตัวแทนของกรมประมงในราชการสวนภูมิภาค ไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อใหสามารถลดปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นไดบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ
เพื่อเปนแบบอยางแกประชาชนและภาคเอกชนและนําไปสูวินัยในการจัดการขยะของประเทศตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในสํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อเปนแบบอยางแกหนวยงานราชการอื่นๆ ประชาชน และภาคเอกชน
3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที่ของสํานักงานประมง
จังหวัดสุโขทัย ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
3. วิสัยทัศน
สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย มุงสูการเปนสํานักงานปลอดขยะ (

Zero Waste Office)

4. เปาหมาย
1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอยางนอยรอยละ 80
(เกิดขยะขึ้นไมเกิน 1.34 กิโลกรัมตอเดือน
จากเกิดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 6.70 กิโลกรัมตอเดือน)
2. จํานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงอยางนอยรอยละ 80
(เกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว ไมเกิน 3.60 ใบตอ
เดือน จากเกิดปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว ขึ้นประมาณ 18 ใบตอเดือน)
3. จํานวนแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งลดลงอยางนอยรอยละ 80
(เกิดแกวพลาสติกใชครั้งเดียว
ทิ้งที่ไมเกิน 1 ใบตอเดือน จากเกิดปริมาณแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งขึ้นประมาณ 5 ใบตอเดือน
4. จํานวนโฟมบรรจุอาหารลดลง รอยละ 100 (จากปริมาณโฟมบรรจุอาหาร 0 ใบตอเดือน)
5. ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน
5.1 ประวัติและที่ตั้งหนวยงาน
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2559 ณ วันที่
26 พฤษภาคม 2559 แบงสวนราชการกรมประมง ไดจัดตั้งหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค คือสํานักงาน

-2ประมงจังหวัด ซึ่งสํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2506 ที่ตั้งสํานักงานอยูภายในศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย (หลังเกา) และยายที่ทําการไปเชาอาคารบริหารขางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ตอมาเมื่อป
พ.ศ.2539 ไดรับงบประมาณ 1,596,000 บาท กอสรางศูนยปฏิบัติการประมงจังหวัดสุโขทัย พรอมบานพัก
จํานวน 2 หลัง ตั้งอยูภายในสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เลขที่ 181/2 ถนนสิงหวัฒน หมู 12 ตําบล
บานสวน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220 และไดเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
จนถึงปจจุบัน
5.2 อํานาจหนาที่ / ภารกิจของหนวยงาน
1. ศึกษา วิจัย และประเมินเทคโนโลยีดานการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนใหเกิดธุกิจและอาชีพ
การประมงที่เหมาะสม กํากับดูแลใหประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
2. ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการทําการประมงใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. จัดทํายุทธศาสตรการประมง แผนพัฒนาดานการประมง และฐานขอมูลดานการประมง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธและเผยแพรงานดานการประมง
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในสวนภูมิภาคตาม
กฎหมายวาดวยการประมง
6. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมและจัดใหมีการขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถิ่น
7. ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการพัฒนาดาน
การประมง
8. ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง รวมทั้งสงเสริมกระบวนการผลิต
ใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
9. ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนทาเทียบ
เรือประมงและเรือขนถายสัตวน้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด
10. เรงรัดและจัดเก็บเงินคาอากร เครื่องมือทําการประมงและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
11. กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ
12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
วิสัยทัศน
(สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย) “เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําสู
การประมงที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลคาของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบยอนกลับ
3. บริหารจัดการประมง เพื่อใหมีทรัพยากรประมงใชอยางยั่งยืน
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนําเทคโนโลยีและนวตกรรมถายทอดสูเกษตรกร
5. ปรับบทบาทขององคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู สมรรถนะ ทักษะที่พรอม
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

-35.3 หนวยงานในสังกัด
โครงสรางการบริหารงานสํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1. กลุมบริหารและยุทธศาสตร
2. กลุมบริหารจัดการดานการประมง
3. กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
4. ประมงอําเภอเมืองสุโขทัย
5. ประมงอําเภอกงไกรลาศ
6. ประมงอําเภอคีรีมาศ
7. ประมงอําเภอศรีสําโรง
8. ประมงอําเภอสวรรคโลก
9. ประมงอําเภอศรีนคร
10. ประมงอําเภอศรีสัชนาลัย
5.4 อัตรากําลังของหนวยงาน
สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย มีกรอบอัตรากําลัง ในป 2563
รวมทั้งสิ้น 20 คน รายละเอียด
ดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ ประกอบดวย ขาราชการ 14 คน พนักงานราชการ 3 คน จางเหมาบริการ 3 คน รายละเอียด
ดังตารางที่ 2 และแผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง
ตารางที่ 1 กรอบอัตรากําลังของสํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
อัตรากําลัง
กลุมบริหาร กลุมบริหาร กลุมพัฒนาและ
ตําแหนง
ประมง
จัดการ
สงเสริมอาชีพ
ผูบริหาร
และ
อําเภอ
ยุทธศาสตร ดานการประมง การประมง
ขาราชการ
อํานวยการระดับตน
1
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
1
เจาพนักงานประมงอาวุโส
1
6
นักวิชาการประมงชํานาญการ
1
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
1
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน
1
1
1
พนักงานราชการ
เจาหนาที่ประมง
1
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
1
นักวิชาการประมง
1
จางเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต
1
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
1
เจาหนาที่ทําความสะอาด
1
3
รวม
1
6
3
7
รวมทั้งสิ้น
20

-4ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรของสํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1
นายธามธนิน สอนสุภาพ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตําแหนง
ประมงจังหวัดสุโขทัย
กลุมบริหารและยุทธศาสตร
นางสาวจิตรดา นาคมูล
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวชุติมา ทองมา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสาวขวัญหทัย เกิดช้ํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
นายนนทพัฒน กระแบกหอม
พนักงานขับรถยนต
นายพชรพล เทียนพันธุ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
นายนุกูล เนื้อไม
เจาหนาที่ทําความสะอาด
กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
นายวิศิษฏ ลีละวิวัฒน
นักวิชาการประมงชํานาญการ
นายประสิทธิ์ ทองกรณ
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นายบุญรัฐ อินทรทัศน
นักวิชาการประมง
กลุมบริหารจัดการดานการประมง
นายนรเศรษฐ หาดทวายกาญจน
เจาพนักงานประมงอาวุโส
นายอชิรวิทย รุงเรือง
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นายจักรพัฒน ทัดแพ
เจาหนาที่ประมง
ประมงอําเภอ
นางพิมพวิมล อินทรแกว
ประมงอําเภอเมืองสุโขทัย
นายสัจพงศ นิธิวรรณกุล
ประมงอําเภอกงไกรลาศ
-วางประมงอําเภอคีรีมาศ
-วางประมงอําเภอศรีสําโรง
-วางประมงอําเภอสวรรคโลก
นายปรีดาแผงไธสง
ประมงอําเภอศรีนคร
นายยศธร ชาลีวัลย
ประมงอําเภอศรีสัชนาลัย

หมายเหตุ

พนักงานราชการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

นายธามธนิน สอนสุภาพ
ประมงจังหวัดสโขทัย
กลุมบริหารและยุทธศาตร

กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

นางสาวจิตรดา นาคมูล
เจาพนักงานธุรการอาวุโส

นายวิศิษฏ ลีละวิวัฒน
นักวิชาการประมงชํานาญการ

นายนรเศรษฐ หาดทวายกาญจน
เจาพนักงานประมงอาวุโส

นางสาวชุติมา ทองมา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นายประสิทธิ์ ทองกรณ
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นายอชิรวิทย รุงเรือง
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นางสาวขวัญหทัย เกิดช้ํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
(พนักงานราชการ)
นายนนทพัฒน กระแบกหอม
พนักงานขับรถยนต
(จางเหมาบริการ)
นายพชรพล เทียนพันธุ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
(จางเหมาบริการ)
นายนุกูล เนื้อไม
เจาหนาที่ทําความสะอาด
(จางเหมาบริการ)

นายบุญรัฐ อินทรทัศน
นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุมบริหารจัดการดานการประมง

นายจักรพัฒน ทัดแพ
เจาหนาที่ประมง
(พนักงานราชการ)

สํานักงานประมงอําเภอ
นางพิมพวิมล อินทรแกว
ประมงอําเภอเมืองสโขทัย
นายสัจพงศ นิธิวรรณกุล
ประมงอําเภอกงไกรลาศ
ประมงอําเภอคีรีมาศ
-วางประมงอําเภอศรีสําโรง
-วางประมงอําเภอสวรรคโลก
-วางนายปรีดา แผงไธสง
ประมงอําเภอศรีนคร
นายยศธร ชาลีวัลย
ประมงอําเภอศรีสัชนาลัย

-66. การจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงาน
1. มีกิจกรรมเสริมความรู ความเขาใจเพื่อใหบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
2. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและประชาชนที่มาใชบริการทราบและมีสวนรวมในการ
ดําเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย

3. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน เพื่อนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสมของหนวยงาน

4. มีการงดนําโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน

-75. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชแกวน้ําสวนตัว
เพื่อลดการใชแกวน้ําพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง
6. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชตะกรา ถุงผา

ปนโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว

7. ไดกําหนดใหมีจุด ยืมถุงผา จํานวน 1 จุด บริเวณดานลางอาคาร เพื่อใหเจาหนสามารถยื
าที่ มถุงผา
นําออกไปซื้อของขางนอก เพื่อลดปริมาณขยะที่นําเขามาภายในสํานักงาน

-8สวนการคัดแยกขยะมูลฝอยของสํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ไดมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ขยะยอยสลาย (ขยะอินทรีย) เปนขยะที่เนาเสีย
และยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ ไดแกเศษอาหารเปยก เปลือกผลไม
เศษกิ่งไม ใบไมแหง ซากสัตว
2. ขยะรีไซเคิล เปนขยะที่สามารถคัดแยก
เพื่อนําไปรีไซเคิลใหมได (นําไปขายได) ไดแกแกวกระดาษ พลาสติก
โลหะอโลหะ และใชภาชนะสีเหลืองมีขอความระบุวา
“ขยะรีไซเคิล” และมีสัญลักษณลูกศรสามลูกหมุนวนตามเข็มนาฬิกาฯ

3. ขยะอันตรายเปนขยะที่มีความเปนอันตราย
หรือมีสวนประกอบเปนสารที่มีอันตราย ไดแก ถานไฟฉายใชแลว
แบตเตอรี่ กระปองสเปรยบรรจุสารเคมี ตลับหมึกใชแลว หลอดไฟ
ภาชนะสีแดง มีขอความระบุวา “ขยะอันตราย” และมีสัญลักษณ
รูปหัวกะโหลกไขว
4. ขยะทั่วไปเปนขยะที่ไมมีคุณสมบัติตามขยะ 3
ประเภทในขางตน โดยยอยสลายยากนําไปรีไซเคิลไมได
หรือนําไปรีไซเคิลแลวไมคุมทุน และไมมีความเปนอันตราย
ไดแกซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถุงพลาสติก/
กลองโฟมเปอนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟครีมเทียมและ
น้ําตาลใชภาชนะสีน้ําเงินมีขอความระบุวา “ขยะทั่วไป” และมี
สัญลักษณรูปคนกําลังทิ้งขยะในถังพรอมขอความอธิบายวา
ขยะทั่วไปนั้นคือขยะอะไรบาง
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7. แผนการดําเนินงาน
สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย มีแผนดําเนินงาน ภายใตแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
แผนการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
2. ผูบริหารเห็นชอบแผนปฏิบัติการและสื่อสารใหบุคลากรไดรับรูและเขาใจ
อยางทั่วถึงตอนโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
3. สํารวจประเมิน และจัดเก็บขอมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้งของหนวยงาน
4. กําหนดเปาหมาย - ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองสงกําจัด รอยละ 10
- ลดจํานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว รอยละ 100
- ลดจํานวนแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง รอยละ 100
- จํานวนโฟมบรรจุอาหาร รอยละ 100
5. มีการประชาสัมพันธใหบคุ ลากรและประชาชนที่มาใชบริการทราบและ
มีสวนรวมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
6. ดําเนินการเสริมสรางความรู ความเขาใจเพื่อใหบุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
7. ดําเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน เพื่อนําไปใชประโยชน
ตามความเหมาะสมของหนวยงาน
8. ดําเนินการงดนําโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน
9. ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการใชแกวสวนตัว เพื่อลดการใชแกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง
10. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว
11. บันทึกรวบรวม และวิเคราะหขอมูล และผลการดําเนินงาน

12. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผูบริหาร
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