
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
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ค ำน ำ 
 
 
 ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี เนื่องมาจากการขาดความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนและขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึก
เกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงทุกภาคส่วนไม่ให้ความส าคัญที่จะลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง ปริมาณขยะมูลฝอยจึงเพ่ิมขึ้นทุกปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม
ควบคุมมลพิษ จึงจัดท าโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพ่ือเป็นการบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 ซึ่งมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการที่
ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ 
มีการด าเนินงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  ในอาคารส านักงานและพ้ืนที่ของหน่วยงาน  
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ของประเทศ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากร
ถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน และให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” 
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีการจัดตั้ง 
“คณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” ขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนักและความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการเป็นประธานเพ่ือสะท้อนถึงความส าคัญ
ของการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน รวมถึงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย  
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้า และทิศทางการด าเนินงานของแผนงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและกรอบเวลาของแผนงาน 
ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน พัฒนามาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ให้เข้มข้นขึ้นหรือยืดหยุ่นลง
ตามความเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจ ากัดเพ่ือหาทางแก้ไขมาตรการนั้น โดยมีกลไกการบริหารจัดการ
ด้วยการรายงานผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ส่งให้กับกรมควบคุมมลพิษ ทุก 3 เดือน  
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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา และแนวคิดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

1.1 ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งต่อมา ส านักงาน 
ก.พ.ร. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท 
ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 5) ลดการใช้ถุงพลาสติก (ร้อยละ 10) ลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
(ร้อยละ 10) และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร (ร้อยละ 100) โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินจาก  
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 รอบการประเมิน ซึ่งส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะต้องรายงานผลกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในปีงบประมาณ 2562 แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบประเมินครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน ข้อละ 
1 คะแนน 

1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

 

2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธานคณะท างาน
และผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย 

 

3. มีการส ารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ ้ว   
และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน 

 

4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากร
ถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ 

 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงาน 

 

6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการลด  
และคัดแยกขยะมูลฝอย 

 

7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน  
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ท่ีตั้งในหน่วยงาน และงดน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน  
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง  
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสตกิหูหิ้ว 
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 รอบประเมินครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขยะมูลฝอย 
ลดลงร้อยละ 5 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ถุงพลาสติกหูห้ิว 
ลดลงร้อยละ 10 

เกณฑ์การให้คะแนน  
แก้วน้้าพลาสติก 

แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ลดลงร้อยละ 10 

เกณฑ์การให้คะแนน  
โฟมบรรจุอาหาร 
ลดลงร้อยละ 100 

1 < ร้อยละ 1.00 < ร้อยละ 2.00 < ร้อยละ 2.00 < ร้อยละ 20 
2 < ร้อยละ 1.00 - 1.49 < ร้อยละ 2.00 - 2.99 < ร้อยละ 2.00 - 2.99 < ร้อยละ 20 - 29 
3 < ร้อยละ 1.50 - 1.99 < ร้อยละ 3.00 - 3.99 < ร้อยละ 3.00 - 3.99 < ร้อยละ 30 - 39 
4 < ร้อยละ 2.00 - 2.49 < ร้อยละ 4.00 - 4.99 < ร้อยละ 4.00 - 4.99 < ร้อยละ 40 - 49 
5 < ร้อยละ 2.50 - 2.99 < ร้อยละ 5.00 - 5.99 < ร้อยละ 5.00 - 5.99 < ร้อยละ 50 - 59 
6 < ร้อยละ 3.00 - 3.49 < ร้อยละ 6.00 - 6.99 < ร้อยละ 6.00 - 6.99 < ร้อยละ 60 - 69 
7 < ร้อยละ 3.50 - 3.99 < ร้อยละ 7.00 - 7.99 < ร้อยละ 7.00 - 7.99 < ร้อยละ 70 - 79 
8 < ร้อยละ 4.00 - 4.49 < ร้อยละ 8.00 - 8.99 < ร้อยละ 8.00 - 8.99 < ร้อยละ 80 - 89 
9 < ร้อยละ 4.50 - 4.99 < ร้อยละ 9.00 - 9.99 < ร้อยละ 9.00 - 9.99 < ร้อยละ 90 - 99 
10 ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนดแนวทางปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 (1) จัดตั้ง “คณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” ขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนัก 
และความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย โดยมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส านักงาน
เลขาธิการเป็นประธาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นรองประธาน ผู้อ านวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้า
ศูนย์เป็นคณะท างาน และมีเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการเป็นเลขานุการ 
 (2) ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบถึงปริมาณ 
และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่ต้องส่งก าจัดจ านวนถังขยะท่ีมี และถุงส าหรับรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 
 (3) จัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรีภายใต้แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 
2560) โดยให้มีความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการปฏิบัติ  
รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานถือเป็นหลักปฏิบัติ
ในการด าเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 (4)  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
 (5)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 (6)  ติดตามประเมินผล เพ่ือทราบความก้าวหน้าและทิศทางการด าเนินงานของแผนงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและกรอบเวลาของแผนงาน ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน พัฒนามาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ให้เข้มข้นขึ้นหรือยืดหยุ่นลงตามความเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจ ากัดเพ่ือหาทางแก้ไข
มาตรการนั้น หรือการยกเลิกในกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า 
 
 
 
 



- 3 - 
 

 

1.2 ค้านิยาม 
 (1) ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน โรงอาหาร
หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตราย 
 (2) วัสดุเหลือใช้ (Waste residues) หมายความถึง สิ่งของ เครื่องใช้ หรือสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว หรือที่เหลือจากความต้องการและไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป 
  (2.1) วัสดุเหลือใช้ทั่วไป หมายความถึง สิ่งของหรือสินค้าที่ไม่ใช้แล้วแต่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล 
ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ยางรถยนต์ เศษผ้า เศษไม ้
  (2.2) วัสดุเหลือใช้ที่เป็นอันตราย หมายความถึง สิ่งของหรือสินค้าที่ไม่ใช้แล้วและปนเปื้อน 
หรือสัมผัสหรือมีส่วนประกอบของวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอรี่ 
ถ่านไฟฉาย น้ ามันเครื่องใช้แล้ว ตัวท าละลาย 
 (3) ภาชนะรองรับขยะ (Storage Container) หมายความถึง ภาชนะส าหรับเก็บกักและรวบรวม
ขยะแต่ละประเภท ณ แหล่งก าเนิดต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ปนเปื้อนของขยะที่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสามารถน าขยะไปก าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) การคัดแยกขยะ (Waste Separation) หมายความถึง กระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบ่ง 
หรือแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 
โดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เพ่ือการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ 
 (5) การใช้ประโยชน์ขยะ (Waste Utilization) หมายความถึง การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปรรูปใช้ใหม่ การใช้ซ้ า การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน การหมักปุ๋ย และการน าขยะ
มาเป็นเชื้อเพลิงแข็ง เป็นต้น 
 (6) การใช้ซ้้า (Reuse) หมายความถึง การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้
กลับมาใช้อีกในรูปลักษณะเดิมโดยไม่ผ่านกระบวนการ แปรรูปหรือแปรสภาพ 
 (7) การแปรรูปใช้ใหม่ (Recycling) หมายความถึง การน าขยะ รีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 (8) ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในหน่วยงานหรือชุมชนโดยรายได้ 
ที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงบนสมุดคู่ฝากของสมาชิก ซึ่งสามารถฝากหรือถอนได้ในลักษณะเดียวกันกับ  
ธนาคารพาณิชย์ ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไว้และจ าหน่ายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่าต่อไป 
 (9) สถานที่รับซื้อของเก่า (Junk shop) หมายความถึง สถานที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพ่ือการซื้อ-ขาย
ขยะรีไซเคิล วัสดุเหลือใช้หรือของเก่าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  เช่น กระดาษ ขวด กระป๋อง แก้ว 
พลาสติก และวัสดุอ่ืน ๆ และมีการรวบรวมไว้เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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1.3 แนวคิดและกระบวนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
 1.3.1 แนวคิดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
  (1) วิธีช่วยลดปริมาณขยะด้วยแนวคิด 5Rs  
   (1.1) REDUCE 
    การลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น เช่น การลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ 
โดยเลือกใช้สินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
       (1.2) REUSE 
      การน ามาใช้ ใหม่หรื อ เป็นการใช้ ซ้ า  เช่น  น าขวดกาแฟมาใส่น้ า ต าล  
การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า ซึ่งเป็นการพยายามใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั้ง ก่อนที่จะทิ้งหรือ 
เลือกใช้ของใหม ่
   (1.3) REPAIR 
    การน ามาแก้ไข โดยน าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ช า รุดเสียหายมาซ่อมใช้ ใหม่ 
ก่อนที่จะท้ิงเป็นขยะ 
   (1.4) RECYCLE 
     การหมุนเวียนกลับมาใช้ น าขยะมาแปรรูปตามกระบวนการของแต่ละประเภท 
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม ่
   (1.5) REJECT 
     การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น โฟม  
รวมถึงการปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก 
  (2) การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตส้านึก 
 (2.1)  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ สลค. ในการลด  คัดแยกขยะมูลฝอย 
และคัดแยกของเสียอันตราย ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (2.2)  รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการลด คัดแยก และน ากลับมาใช้ประโยชน์และ 
คัดแยกของเสียอันตราย ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1.3.2 กระบวนการการลดขยะมูลฝอย 
  (1) การประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
   (1.1) Reduce การลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น คือการเลือกใช้สินค้า ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ
หรือเกิดน้อยที่สุด ลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เป็นการลด
ปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใช้ถุงผ้า/ตะกร้าเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู 
ใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าวใส่อาหารแทนกล่องโฟม เลือกซื้อสินค้าที่ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้วิธีจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ 
     1.1.1 กิจกรรมให้ยืมถุงผ้า 
    1.1.2 กิจกรรมรณรงค์ใช้กล่องข้าว จานใส่อาหาร หรือใช้แก้วน้ าส่วนตัวใส่เครื่องดื่ม  
     1.1.3 กิจกรรมการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยงดเว้นการให้บริการ
เครื่องดื่มแบบซองทรีอินวัน และใช้ขนมเบรกที่มีบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ใบตอง  
    1.1.4 กิจกรรมจับปรับคนน าถุงพลาสติกและโฟมเข้ามาที่ท างาน  
     1.1.5 ลดราคาให้แก่ผู้ที่น าแก้วน้ าส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม  
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   (1.2) Reuse การใช้ซ้้าให้คุ้มค่า คือการน าสิ่งของ (ขยะ) ที่ต้องทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น  
การใช้กระดาษทั้งสองหน้า ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ าได้ เสื้อผ้าเก่าน าไปบริจาคหรือน ามาท าผ้าถู พ้ืน 
โดยใช้กิจกรรมรณรงค ์ได้แก่ 
    1.2.1 กิจกรรมรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า  
     1.2.2 กิจกรรมรณรงค์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ าได้ เช่น กระบอกน้ า กระติกน้ า 
ปิ่นโต เป็นต้น  
     1.2.3 กิจกรรมให้ยืมถุงผ้า ถุงผ้าที่ใช้ในกิจกรรม บางส่วนได้รับบริจาคมาจาก 
คนที่มีถุงผ้าหลาย ๆ ใบ น ามาใช้ซ้ าในกิจกรรม 
   (1.3) Recycle การรวบรวมน้ากลับมาใช้ใหม่ คือการน าเอาสิ่งของหรือวัสดุ (ขยะ)  
ที่จะทิ้งไปแปรรูปในกระบวนการอุตสาหกรรม โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในส านักงาน 
เพ่ือน าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ หมุนเวียนกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการ  
แต่ละประเภท เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ 
พลาสติก และโลหะ/อโลหะ ซึ่งเมื่อคัดแยกแล้วเราจะน าไปขายหรือจัดกิจกรรมเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ 
     1.3.1 กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  
     1.3.2 กิจกรรมรับบริจาคอลูมิเนียมเพ่ือน าไปท าขาเทียม  
     1.3.3 กิจกรรมรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มเพ่ือส่งให้แก่โครงการหลังคาเขียว  
     1.3.4 กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
  (2) แนวทางปฏิบัติการลดขยะมูลฝอย 
   (2.1) ส้านักงาน/ห้องประชุม 
      2.1.1 การอบรมให้ความรู้ เรื่องการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน รวมถึงพนักงานท าความสะอาด  
      2.1.2 การประชาสัมพันธ์ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก  
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เสียงตามสาย Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศการ  
      2.1.3 ใช้กระดาษสองหน้าเพ่ือลดการใช้กระดาษในส านักงาน และคัดแยก
กระดาษท่ีใช้แล้ว ออกเป็นกระดาษ A4 และกระดาษอ่ืน ๆ เพื่อง่ายต่อการน าไปรีไซเคิล  
      2.1.4 เลือกใช้วัสดุส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      2.1.5  จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลที่ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์ โหลดได้จาก
อินเทอร์เน็ต หรือใช้จัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้า หรือใช้เอกสารเท่าท่ีจ าเป็น  
     2.1.6 ควรให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างที่สร้างขยะมูลฝอยน้อยชิ้น เช่น 
เครื่องดื่มชา กาแฟ ให้ใช้แบบบรรจุขวดส าหรับตักชง งดใช้แบบซอง  
     2.1.7 จัดบริการน้ าดื่มในเหยือกพร้อมแก้วเปล่า หากจ าเป็นต้องใช้น้ าดื่มบรรจุขวด
ในกรณีที่มผีู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก ควรเลือกใช้น้ าดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Plastic Bottle 
Cap Seal)  
    2.1.8  เลือกใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเป็นวัสดุ 
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ใบตอง หรือพลาสติกที่สังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ กระดาษ งดใช้โฟมและพลาสติก  
ในการตกแต่งสถานที ่
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   (2.2)   โรงอาหาร/ร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน 
     2.2.1 ก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดโฟม โดยการออกนโยบายและก าหนดให้
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ด้วยการใช้ภาชนะ
ที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ เช่น ปิ่นโต กล่องข้าว หรือบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย 
เช่น ใบตอง กระดาษ และห้ามไม่ให้น ากล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน  
     2.2.2 ก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว โดยการออกนโยบาย
และก าหนดให้ผู้ประกอบการและร้านค้าในพ้ืนที่ของหน่วยงาน ลดการแจกถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว 
ส าหรับใส่สินค้า และรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว 
ในการใส่สินค้า  
     2.2.3 ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ าได้แทนการใช้วัสดุที่ใช้ครั้งเดียว เช่น การใช้แก้วน้ า
แทนแก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สร้างแรงจูงใจโดยการลดราคาหรือท าบัตรสะสมแต้มส าหรับผู้ที่น า 
แก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มในโรงอาหาร 
   (2.3)   บริเวณพื้นที่โดยรอบของหน่วยงาน 
     มีการประกาศเพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบถึงนโยบายของหน่วยงาน เช่น ถ้าหน่วยงาน
ก าหนดให้ภายในหน่วยงานเป็นพ้ืนที่ปลอดโฟม ให้มีการติดประกาศและขอความร่วมมือไม่ให้บุคลากรรวมถึง 
บุคคลภายนอกน ากล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 1.3.3 กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  (1) แนวปฏิบัติการคัดแยกตามประเภทขยะมูลฝอย  
   โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
   (1.1) ขยะอินทรีย์ หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก
หรือ เศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
    
 

    

   (1.2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถ 
น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม  
ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น 
 
 

 
    
 
 
 

ขยะย่อยสลาย 

 

คัดแยกใส่ถุง ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย คือ ถังสีเขียว 

ขยะรีไซเคิล 

 

คัดแยกใส่ถุง    ถังรองรับมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) 
   คือ ถังสีเหลือง 
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   (1.3)  ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของ
วัตถุ ดังต่อไปนี้  
    1) วัตถุระเบิดได้  
    2) วัตถุไวไฟ  
    3) วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์  
    4) วัตถุมีพิษ  
    5) วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค   
    6) วัตถุกัมมันตรังสี  
    7) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
    8) วัตถุกัดกร่อน  
    9) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง  
    10) วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจท า 
ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์  พืช หรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์  ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะท่ีใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
 
 
 
 

    

   (1.4) ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธี
รีดความร้อน เป็นต้น 
 
 
 
 

การคัดแยกขยะมูลฝอยในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้วิธีคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภทตามนี้ ทั้งภายใน
ส านักงานและโรงอาหาร โดยภายในส านักงานกอง/กลุ่มจะแยกขยะมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ จุดละ 3 ประเภท ได้แก่ 
ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอินทรีย์ ในส่วนของขยะอันตรายใช้วิธีรวมเป็นจุดเดียวที่สะดวกต่อการเข้าถึง
ในพ้ืนที่ที่ก าหนดเนื่องจากขยะอันตรายเกิดข้ึนในปริมาณน้อย  
 
 
 
 

  

ขยะทั่วไป 

 

คัดแยกใส่ถุง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป คือ ถังสนี้้าเงิน 

ขยะอันตราย 

 

คัดแยกใส่ถุง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย คือ ถังสีส้ม 
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  (2) สัญลักษณ์และสีของถังขยะ 
   แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 
  (3)   วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท และการน้าไปใช้ประโยชน์/การจัดการ  

ประเภท วิธีคัดแยก การน้าไปใชป้ระโยชน/์การจัดการ 
ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย 
 
 
 
 

- คัดแยกอาหาร กิ่งไม้ และใบไม้ออก
จากขยะอื่น ๆ  
- จัดหาภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อแยกเศษ
อาหาร ผัก ผลไม้ 

- รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์  
- น าเศษผักผลไม้และเศษอาหารไปท า
ขยะหอมหรือน้ าหมักจุลินทรีย์ [EM]  
- เศษใบไม้กิ่งไม้ ผสมกับกากที่ได้จาก
การท าขยะหอมกลายเป็น ปุ๋ยหมัก
อินทรีย ์ 

ขยะรีไซเคิล 
 

-  แยกขยะรี ไซเคิลที่ ขายได้แต่ ละ
ประเภทให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกใน
การหยิบใช้หรือจ าหน่าย 

- รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของชุมชน 
เช่น ธนาคารขยะแลกแต้ม ขยะแลกไข่ 
ธนาคารขยะผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น  
- น ามาใช้ซ้ าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์
ในบ้าน เช่น ขวดน้ าพลาสติกมาตัดเพื่อ
ปลูกต้นไม้ กระป๋องน้ าอัดลมตัดฝาใช้
เป็นแก้วน้ า ขวดแก้วมาใส่กาแฟ ฯลฯ 
- น าไปขายหรือจ าหน่าย 

ขยะอันตราย (ขยะพิษ) 
 
 
 
 
 

- แยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่น ๆ 
โดยในการคัดแยกต้องระวังไม่ให้ขยะ
อันตรายแตกหัก หรือ สารเคมีที่บรรจุ
อยู่เข้าสู่ร่างกาย 

- ขยะอันตรายบางประเภทสามารถน า
กลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น หลอด
ฟลูออเรสเซนต์แบบตรง แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถ่านชาร์จ เป็นต้น 
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมูลค่าพอที่จะขายได้ 
- ก าจัดโดยฝังกลบ/ระบบเตาเผา 

ขยะทั่วไป 
 

- แยกขยะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่า
ส าหรับน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน
เศษอาหาร ห่อพลาสติกใส่ขนม  

- จัดการโดยน าไปฝังยังหลุมฝังกลบ
หรือเข้าเตาเผาขยะ 
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  (4) การจัดวางถังขยะ 
   ฝ่ายอาคารสถานที่ของหน่วยงานเป็นผู้ รับผิดชอบให้มี ให้มีการจัดเตรียมถั งขยะ  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และถุงบรรจุขยะมูลฝอย พร้อมทั้งติดป้ายระบุประเภทของขยะมูลฝอย 
ให้ชัดเจนและจัดเตรียมให้เพียงพอกับการใช้งาน ดังนี้ 
   (4.1) ห้องประชุม 
    1) จัดเตรียมภาชนะเพ่ือรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมประชุม 
ไม่ต้องการบริเวณทางออก เพ่ือน าไปใช้ซ้ าหรือรวบรวมไปจ าหน่าย 
    2) จัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับการแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือสะดวกต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์หรือก าจัดทิ้ง 
   (4.2) ส้านักงาน 
    1) จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอย โดยอย่างน้อยควรมีการแยกออกเป็นขยะรีไซเคิล 
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย  
    2) ตั้งถังขยะทั่วไปไว้คู่กับถังขยะรีไซเคิลอย่างน้อยชั้นละ 1 จุด โดยขยะทั่วไป 
ให้เก็บทุกวันไปยังสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยเพ่ือรอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปก าจัด  ส าหรับขยะรีไซเคิล 
ให้เก็บรวบรวมเพ่ือน าไปจ าหน่าย  
    3) ตั้งถังขยะอันตรายไว้ ณ จุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เช่น บริเวณหน้าห้องน้ า ฯลฯ 
เพียงจุดเดียวในอาคารและแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ และมีเมื่อมีปริมาณมากแล้วให้ส่งต่อให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปก าจัด  
    4) จัดภาชนะรองรับกระดาษที่มีการใช้เพียงหน้าเดียว เพ่ือใช้ซ้ าเป็นกระดาษสองหน้า
ส าหรับกระดาษท่ีใช้ทั้งสองหน้าแล้วรวบรวมน าไปขายพร้อมกับขยะรีไซเคิลอ่ืน ๆ 
   (4.3) โรงอาหาร/ร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน 
    การคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงอาหาร ควรแยกเศษอาหาร น้ าและน้ าแข็ง ขยะรีไซเคิล
และขยะทั่วไป ลงในภาชนะรองรับตามประเภทของขยะมูลฝอยที่ก าหนดเพ่ือง่ายและสะดวกต่อการน าไป 
ใช้ประโยชน์หรือก าจัด 
   (4.4) บริเวณพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน 
    1) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยส าหรับให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่ โดยอย่างน้อย
ควรมีการแยกออกเป็นขยะรีไซเคิล และขยะท่ัวไป  
    2) ภาชนะที่จัดเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทควรมีลักษณะกลมกลืนกับ 
บริเวณและพ้ืนที่  
    3) ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะและวิธีการทิ้งให้ถูกถัง เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ทราบ 
   (4.5) สถานที่เก็บกักขยะมูลฝอย 
    1) ควรตั้งในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีมีหลังคาป้องกันฝนไม่ให้สาดเข้าด้านใน 
มีผนังหรือฉากกั้นเพ่ือไม่ให้เกิดทัศนอุจาดและมีพ้ืนที่เพียงพอให้รถเก็บขยะสามารถเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย 
ไดโ้ดยง่าย  
    2) ควรมีพ้ืนที่และภาชนะเพียงพอส าหรับการเก็บกักขยะมูลฝอยอย่างน้อย 3 เท่า 
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
    3) ควรท าความสะอาดสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรคและสัตว์รบกวน  
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    4) ขยะอินทรีย์ ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันสัตว์รบกวน 
ถ้ามีการน าไปใช้ประโยชน์หลายรูปแบบควรมีการติดป้ายระบุอย่างชัดเจนเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น 
โดยขยะอินทรีย์ควรเก็บขนออกเพ่ือไปใช้ประโยชน์วันต่อวันเพื่อป้องกันปัญหาสัตว์รบกวน เชื้อโรค และกลิ่น  
    5) ขยะรีไซเคิล ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ  
ที่มีการติดป้ายระบุอย่างชัดเจน เช่น ขวดพลาสติกใส กระป๋องเครื่องดื่มที่ท าจากอะลูมิเนียม ขวดแก้ว เป็นต้น 
และมีการจัดแบ่งพ้ืนที่หรือท าที่กั้นแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทไว้โดยเฉพาะ เพ่ือให้สะดวกในการขนย้าย 
ไปจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าต่อไป  
    6) ขยะอันตราย ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะอันตรายประเภทต่าง ๆ  
ที่มีการติดป้ายระบุอย่างชัดเจน เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์หลอดไฟ เป็นต้น และมีการจัดแบ่งพ้ืนที่  
หรือท าที่กั้นแยกขยะอันตรายแต่ละประเภทไว้โดยเฉพาะ เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของขยะอันตราย  
ที่เก็บไว้กับขยะมูลฝอยอื่นซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้หากมีการจัดเก็บอย่างไม่ถูกต้อง  
    7) ขยะทั่วไป ควรมีสถานที่ เก็บรวบรวมขยะทั่วไปอย่างน้อยตามที่ก าหนด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และสถานบริการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2548 ซึ่งมีขนาดประมาณ 2 เมตร x 3 เมตร และเพียงพอที่จะสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ 
ได้ประมาณ 3 วัน 
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 1.3.4   แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
ของหน่วยงาน 

ล้าดับ 
ชนิดของขยะ

มูลฝอย 

การจัดการเบื้องต้น การรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดการสดุท้าย 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
จุด

รวบรวม 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ประสาน 
งาน 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ 

1 เศษอาหาร 
จากการ 
ประกอบ 

อาหารของ 
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ 
แยกเศษ 
อาหาร 

รวบรวมไว้ใน 
ภาชนะที่
ก าหนด 

ผู้ประกอบ 
การในโรง 
อาหาร 

จุด
รวบรวม 

เศษ
อาหาร 

ผูป้ระกอบ 
การในโรง 
อาหาร 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

จัดให้มี 
เอกชน 

ด าเนินการ 
เก็บขนเพื่อ 
น าไปเลี้ยง 

สัตว์ 

บริษัท 
เอกชน 

ทุกวัน 

2 เศษอาหาร 
จากการ 

รับประทาน 
อาหารใน 

ห้องอาหาร 

เจ้าหน้าที ่
ทุกคนแยก
เศษอาหาร 

รวบรวมไว้ใน 
ภาชนะที ่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

จุด
รวบรวม 

เศษ
อาหาร 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

จัดให้มี 
เอกชน 

ด าเนินการ 
เก็บขนเพื่อ
น าไปเลี้ยง

สัตว์ 

บริษัท 
เอกชน 

ทุกวัน 

3 ขวดแกว้ แยกทิ้งลง 
ภาชนะรองรับ 

ตามที่ 
ระบุไว้ 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่
เก็บ

รวบรวม 
ขยะ 

รีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซ้ือของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 ครั้ง/ 
1 

สัปดาห ์

4 กระดาษ 
คอมพิวเตอร์ 

ที่ใช้แล้ว 

ทิ้งลงใน
ภาชนะ 
รองรับ 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

จุด
รวบรวม 

เศษ
กระดาษ 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซ้ือของเก่า 

บริษัท 
เอกชน 

1 ครั้ง/ 
1 เดือน 

5 ขวดเครื่องดื่ม
ทีท่ าจาก 

พลาสติกใส 
(PET) 

เทเครื่องดื่ม 
ออกให้หมด 
แยกทิ้งลง 

ภาชนะรองรับ 
ตามที่ระบ ุ

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่
เก็บ

รวบรวม 
ขยะ 

รีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซ้ือของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 ครั้ง/ 
1 

สัปดาห ์

6 6.1  
พลาสติกอื่น  ๆ

ที่สามารถ 
น ากลับไป 
รีไซเคิลได้ 

เทอาหารและ 
เครื่องดื่มออก 

ให้หมด 
แยกทิ้งลง 

ภาชนะรองรับ 
ตามที่ระบ ุ

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่
เก็บ 

รวบรวม 
ขยะ 

รีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซ้ือของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 ครั้ง/ 
1 

สัปดาห ์

6.2  
พลาสติกอื่น  ๆ
ที่ไมส่ามารถ
น ากลับไป 
รีไซเคิลได้ 

สถานที่ 
เก็บกัก 
ขยะ
ทั่วไป 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกตอ้ง 

กทม. 
 

ทุกวัน 

7 กระป๋อง 
เครื่องดื่มที่ท า 

จาก
อะลูมิเนียม 

เทเครื่องดื่ม 
ออกให้หมด 
แยกทิ้งลง 

ภาชนะรองรับ 
ตามที่ระบ ุ

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่
เก็บ 

รวบรวม 
ขยะ 

รีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซ้ือของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 ครั้ง/ 
1 

สัปดาห ์
ส่งให้โครงการ 

บริจาค 
อะลูมิเนียม 
เพื่อจัดท า 
ขาเทียม 

พระราชทาน 

โครงการ 
บริจาค 

อะลูมิเนียม 
เพื่อจัดท า 
ขาเทียม 

พระราชทาน 

1 ครั้ง/ 
3 เดือน 
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ล้าดับ 
ชนิดของขยะ

มูลฝอย 

การจัดการเบื้องต้น การรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดการสดุท้าย 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
จุด

รวบรวม 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ประสาน 
งาน 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ 

8 กระป๋องเหล็ก แยกทิ้งลง 
ภาชนะรองรับ 
ตามที่ระบุไว ้

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่เก็บ 
รวบรวม 
ขยะรีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซ้ือของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 ครั้ง/ 
1 

สัปดาห ์

9 แบตเตอรี่ 
โทรศัพท์ 
มือถือและ 
แบตเตอรี่ 

ที่สามารถอัด 
ประจุไฟใหม่ได้ 

ทุกชนิด 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะอนัตราย 

หรือจุดที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที่ 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที 

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกตอ้ง 

กทม. 
 

1 ครั้ง/ 
6 เดือน 

จัดส่งไปให้ 
โครงการที่รับ 

เพื่อน าไป 
Recycle 

โครงการที่ 
รับเพื่อ 
น าไป 

Recycle 

1 ครั้ง/ 
6 เดือน 

10 หลอดฟลูออ 
เรสเซนต์ 

ชนิดตรงและ
ไม่แตกหัก 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะ

อันตราย 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที่ 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกตอ้ง 

กทม. 
 

1 ครั้ง/ 
6 เดือน 

จัดส่งไปให้ 
โครงการที่รับ 

เพื่อน าไป 
Recycle 

โครงการที่ 
รับเพื่อน าไป 

Recycle 

1 ครั้ง/ 
6 เดือน 

11 ถ่านไฟฉาย 
ทุกขนาด 

ที่ไม่สามารถ
อัดประจุไฟ

ใหม่ได ้

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะ

อันตราย 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที่ 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกตอ้ง 

กทม. 1 ครั้ง/ 
6 เดือน 

12 หลอดฟลูออ 
เรสเซนต์ 

ประเภทอื่น ๆ 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะ

อันตราย 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที่ 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกตอ้ง 

กทม. 1 ครั้ง/ 
6 เดือน 

13 ภาชนะบรรจ ุ
สารเคมีต่าง ๆ 

เช่น  
กระป๋องสเปรย์ 

เป็นต้น 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะ

อันตราย 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที่ 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกตอ้ง 

กทม. 
 

1 ครั้ง/ 
6 เดือน 

14 อะไหล่ 
คอมพิวเตอร์ 
เช่น ชิ้นส่วน 

อิเล็กทรอนิกส ์
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

เป็นต้น 

เก็บรวบรวม
ส่งฝ่าย

บริหารงาน 
ทั่วไปของ 

แต่ละส านัก/
กอง/กลุ่ม 

เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ

การดูแล 
คอมพวิเตอร ์

แต่ละ 
ส านัก/

กอง/กลุ่ม
แยกเก็บ
รวบรวม

เอง 

ฝ่าย 
บริหารงาน 
ทั่วไปของ

แต่ละ 
ส านัก/กอง/ 

กลุ่ม 

ฝ่าย 
บริหารงาน 
ทั่วไปของ

แต่ละ 
ส านัก/

กอง/กลุ่ม 

จ าหน่ายตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

พ.ศ. 2535  
เพื่อน าไป
ด าเนนิการ 
รีไซเคิล 

หรือก าจดั 

บริษัท 
เอกชน 

1 ครั้ง/ 
1 ปี 

15 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 
เส่ือมสภาพ 
(ครุภัณฑ์) 

เก็บรวบรวม
ส่งฝ่าย

บริหารงาน 
ทั่วไปของ 

แต่ละส านัก/
กอง/กลุ่ม 

เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ

การดูแล 
คอมพวิเตอร ์

แต่ละ 
ส านัก/

กอง/กลุม่
แยกเก็บ
รวบรวม

เอง 

ฝ่าย 
บริหารงาน 
ทั่วไปของ

แต่ละ 
ส านัก/กอง/ 

กลุ่ม 

ฝ่าย 
บริหารงาน 
ทั่วไปของ

แต่ละ 
ส านัก/

กอง/กลุ่ม 

จ าหน่ายตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 
พ.ศ. 2535 
เพื่อน าไป 
ด าเนนิการ 
รีไซเคิล  

หรือก าจัด 

บริษัท 
เอกชน 

1 ครั้ง/ 
1 ปี 

และต้อง 
สอดคล้อง
กับแบบ 
แผนของ 
ทางราชการ 

16 ขยะทั่วไป แยกทิ้งลง 
ภาชนะรองรับ 

ขยะทั่วไป 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่ 
เก็บกัก 

ขยะทั่วไป 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกตอ้ง 

กทม. 
 

ทุกวัน 

 



คัดแยก เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ 

 

ขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยย่อยสลำย 

กำรคัดแยกกระดำษ 
- แยกประเภทขายได้ราคาดีกวา่ 

กำรคัดแยกแก้ว 
- ถอดฝา  
  ริน/เทของเหลวภายในขวด
ออก 
- แยกประเภทตามสีขวด 
กำรคัดแยกพลำสติก 
- แยกประเภทขวด  
  สังเกตจากสัญลกัษณ์  
  จะขายได้ราคาดกีว่า 

 

กำรคัดแยกอะลูมเินียม 
- กระปอ๋งอะลูมิเนียมท าให้แบน 
- แยกกระป๋องเหล็กออก 

น ำเข้ำสู่กิจกรรมกำรรีไซเคิล 

ขยะมูลฝอยอันตรำย 
 

หลอดไฟ 

ถ่านไฟฉาย 

ภาชนะบรรจุสารอันตราย 
 เช่น กระป๋องสเปรย์ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง 

แบตเตอรี่มือถือและถ่านไฟฉายอัดประจุ 
(Rechargeable) 
 

น ำไปก ำจัดอย่ำงถูกต้อง เช่น กำรฝังกลบแบบปลอดภัย (Secure Landfill) 
 

ขยะมูลฝอยทั่วไป 
 

ฝังกลบสถำนทีก่ ำจัดขยะมูลฝอย 

 

ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ 
ไม่เป็นอันตราย  

และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล 
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1.5  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ตั้ง “คณะท ำงำนปฏิบัติกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” 

ท าแผนปฏิบัติการฯ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน 
  เป้ำหมำย - ลดปริมำณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งก ำจัด ร้อยละ 5 
  - ลดกำรทิ้งแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลำสติกหูหิ้ว ร้อยละ 10 
  - งดใช้โฟมบรรจุอำหำร ร้อยละ 100 

ประชุมชี้แจง/อบรมในหน่วยงำนเพื่อให้ทรำบแนวทำงในกำรเก็บข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูล 
พ้ืนฐำน 

ด ำเนินกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

จัดท ำสื่อ 

จัดอบรมให้
บุคลำกร 

กิจกรรม 

- จ ำนวนบุคลำกร 
- ปริมำณขยะมูลฝอยที่ต้องน ำไปก ำจัด 
- จ ำนวนแก้วน้ ำพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง/ 
  ถุงพลำสติกหูหิ้ว/โฟมบรรจุอำหำรที่ทิ้ง 
  ในถังขยะ 

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
หำกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยให้หำแนวทำง 

แก้ไขหรือจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม 

รำยงำนผล (ตำมแบบฟอร์ม) 

ส่งข้อมูลพ้ืนฐำนและกิจกรรม 
ให้กรมควบคุมมลพิษ 

รำยงำนผลข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษ 
เป็นรำยเดือน 

กรมควบคุมมลพิษ รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ให้ ครม. ทรำบ รำยปี 
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 1.5.1 มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
  ตั้ง “คณะท ำงำนปฏิบัติกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” (ภำคผนวก) 
 1.5.2 ประชุมชี้แจง/อบรมในหน่วยงำนเพื่อให้ทรำบแนวทำงในกำรเก็บข้อมูล 

 ผู้บริหำรองค์กำรประกำศนโยบำย/สื่อสำรให้บุคลำกรได้รับรู้และเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง  
ต่อนโยบำยลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 อบรมบุคลำกรในหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้ เก็บข้อมูล/พนักงำนท ำควำมสะอำด  
และผู้ประกอบกำร/ร้ำนค้ำ ให้ทรำบแนวทำงในกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  
รวมถึงกำรเก็บข้อมูล 

 1.5.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน/กำรน ำส่งข้อมูล 
 (1) ข้อมูลพื้นฐำน 

 จ ำนวนบุคลำกร 
 ปริมำณขยะมูลฝอยที่ต้องน ำไปก ำจัด 
 จ ำนวนแก้วน้ ำพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง/ 
 ถุงพลำสติกหูหิ้ว/โฟมบรรจุอำหำรที่ทิ้งในถังขยะ 

(2) ส่งข้อมูลพื้นฐำนและกิจกรรมให้กรมควบคุมมลพิษ  
 (2.1) รำยงำนผลรำยเดือน ตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลด 

และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ (หน้ำ 17) โดยส่งข้อมูลทุกเดือนและส่งภำยในวันที่ 7 
ของเดือนถัดไป ทำงอีเมล์ 3rgovernment@gmail.com รำยงำนจนถึงเดือนสิงหำคม 2562  
โดยส่งข้อมูลภำยในวันที่ 7 กันยำยน 2562  

 (2.2) รำยงำนผลรอบ 6 เดือน ตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ รอบ 6 เดือน (หน้ำ 18) ส่งภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2562 
พร้อมรำยงำนผลรำยเดือน 

(3) กำรรำยงำนผลตำมแบบบันทึกปริมำณขยะมูลฝอย (หน้ำ 15) และแบบส ำรวจร้ำนค้ำ 
ในหน่วยงำนตำมมำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สลค. (หน้ำ 16) ให้เจ้ ำหน้ำที่ผู้เก็บข้อมูล/
ร้ำนค้ำ จัดเก็บข้อมูลส่งส ำนักงำนเลขำธิกำร กลุ่มบริหำรงำนพัสดุและอำคำรสถำนที่ทุกสัปดำห์  
เพ่ือรวมรวมข้อมูลน ำส่งกรมควบคุมมลพิษ ตำม (2) 

  
 
    
 











- 21 - 
 

  2.2 แนวทางด าเนินการตามแผน โดยก าหนดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   การก าหนดกิจกรรมตามแผนใช้วิธีการด าเนินกิจกรรมเป็นรายเดือน โดยใช้ผลในการรายงาน
แต่ละเดือนเพื่อประเมินผลพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนในรอบไตรมาสต่อไปหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 
   ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562) 
    (1) เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและตระหนักถึงเป้าหมาย 

1. แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
3. ผู้บริหารแถลงนโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

โดยสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรับรู้และเข้าใจ  รวมถึง 
ออกหนังสือเวียนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

4. ส ารวจ ประเมิน จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย 
- อบรมพนักงานท าความสะอาดถึงวิธีการจัดการขยะ และการจัดเก็บ

ข้อมูล 
- อบรมผู้ประกอบการ/ร้านค้า ถึงแนวทางตามมาตรการลด และคัดแยก

ขยะมูลฝอยในการท าข้อตกลง เช่น การลดราคาเมื่อน าแก้วส่วนตัว 
มาซื้อเครื่องดื่ม การห้ามใช้โฟม เป็นต้น รวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล 

- อบรมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะ 
     (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกจิตส านึก รวมถึงการกระตุ้นให้เกิด 
ความร่วมมือในการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
     1. การจัดท าป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้ เ พ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาและสถานการณ์ขยะมูลฝอย  
แนวทางลดการใช้พลาสติกและโฟม เป็นต้น 
     2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เป็นกิจกรรมที่สามารถท าได้ง่าย
เนื่องจากกิจกรรมนี้สามารถท าได้เลยและไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ เพียงแค่สอดแทรกเนื้อหาสาระ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมลดการใช้พลาสติกและโฟมเข้าไป ซึ่งจะท าให้บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถรับฟังและรับรู้ข่าวสารได้เป็นอย่างดีและเกิดการมีส่วนร่วมได้ในที่สุด 
     3. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ด าเนินการเพ่ือให้บุคลากร 
ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาพลาสติกและโฟม  
โดยคาดหวังจะให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลาสติกและโฟม เช่น การเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์  
การแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม  
     4. กิจกรรมการซื้อสินค้าไม่ใส่ถุงพลาสติก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมใหบุ้คลากร 
ในหน่วยงานเล็งเห็นปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกและโฟม การให้ความร่วมมือ  
และมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม โดยการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมด้วยความสมัครใจในกรณีการซื้อสินค้า 
จากร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ โดยน าถุงผ้าหรือภาชนะอ่ืน ๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า เข้ามาในร้านค้า หรือร้าน
สะดวกซื้อ เพ่ือซื้อสินค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมถึงก าหนดให้มีจุดให้บริการยืมถุงผ้าและจุดรับบริจาคถุงผ้าเหลือใช้ 
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   โดยก าหนดกิจกรรม และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามไตรมาส 2 ดังนี้ 
   การก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
   1) ขยะมูลฝอย เป้าหมายลดลง ร้อยละ 1    

 สร้างความรู้เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย 
 รณรงค์ปลูกฝังจิตส านึก 
 ลดการใช้หลอดพลาสติก 
 พกช้อน ส้อม ตะเกียบ 
 การใช้กระดาษ 2 หน้า 

   (2) ถุงพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 2 
 ป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ 
 ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
 มีจุดให้บริการยืมถุงผ้า 
 มีจุดรับบริจาคถุงผ้า 
 งดใช้ถุงสายเดี่ยว 

   (3) แก้วพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 2 
 ป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ 
 พกขวดน้ า/แก้วน้ าส่วนตัว 
 ลดราคาให้ผู้ที่น าแก้วน้ าส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม 
 ร้านค้าเลิกใช้แก้วพลาสติก โดยใช้แก้วที่ท าจากกระดาษแทน 

   (4) โฟมบรรจุอาหาร เป้าหมายลดลง ร้อยละ 10 
 ติดป้ายเขตปลอดโฟม 
 ร้านค้าเลิกใช้โฟมโดยเด็ดขาด โดยในช่วงแรกอาจยืดหยุ่นให้สถานประกอบการ/

ร้านค้า ที่ยังมีกล่องโฟมเหลืออยู่หาทางระบายกล่องโฟมหรือใช้จนหมด 
 ก าหนดให้เป็นหน่วยงานปลอดโฟม โดยไม่ให้น ากล่องโฟมจากภายนอกเข้ามา 
 พกกล่องข้าว/ปิ่นโตใส่อาหาร 
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารทีท่ าจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย 
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   ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2562  ถึงเดือนมิถุนายน 2562) 
      (1) ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้ามากขึ้นและทุกคนในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

มีแก้ว/กระบอกน้ าส่วนตัว 
      (2) กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ โดยจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY 
      (3) ติดตามประเมินผล หามาตรการเพ่ิมเติมถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
        1.  เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล 
       2.  เลือกกิจกรรมเพิ่มเติมในกรณีที่สรุปผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
       - เดินรณรงคเ์พ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลด คัดแยกขยะ 

       - อบรมพนักงานท าความสะอาด กรณี มีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล 
หรือวิธีในการจัดการขยะ เป็นต้น  

         - อบรมบุคลากรในหน่วยงาน กรณี มีปัญหาในการคัดแยกขยะ  
        - ก าหนดมาตรการหรือข้อตกลงเพ่ิมเติมกับผู้ประกอบการ/ร้านค้า เพ่ือ

กระตุ้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   โดยก าหนดกิจกรรม และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามไตรมาส 3 ดังนี้ 
   การก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
   (1) ขยะมูลฝอย เป้าหมายลดลง ร้อยละ 3    

 สร้างความรู้เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยในกรณีผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 รณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกในกรณีผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ลดการใช้หลอดพลาสติก 
 พกช้อน ส้อม ตะเกียบ 
 การใช้กระดาษ 2 หน้า 

   (2) ถุงพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 4 
 จัดท า/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกรณีช ารุด 
 กระตุ้นให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากขึ้น 
 มีจุดให้บริการยืมถุงผ้า 
 มีจุดรับบริจาคถุงผ้า 
 งดใช้ถุงสายเดี่ยว 

   (3) แก้วพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 4 
 จัดท า/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกรณีช ารุด 
 กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานพกขวดน้ า/แก้วน้ าส่วนตัวทั้งหมด 
 ลดราคาให้ผู้ที่น าแก้วน้ าส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม 
 ร้านค้าเลิกใช้แก้วพลาสติก โดยใช้แก้วที่ท าจากกระดาษแทน 

   (4) โฟมบรรจุอาหาร เป้าหมายลดลง ร้อยละ 50 
 จัดท า/ซ่อมแซมป้ายเขตปลอดโฟมในกรณีช ารุด 
 ร้านค้าเลิกใช้โฟมโดยเด็ดขาด 
 ก าหนดให้เป็นหน่วยงานปลอดโฟมโดยห้ามน ากล่องโฟมเข้ามาในอาคาร 
 พกกล่องข้าว/ปิ่นโตใส่อาหาร 
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารทีท่ าจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย 
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   ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) 
      (1) ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้ามากขึ้นและทุกคนในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

มีแก้ว/กระบอกน้ าส่วนตัวทุกคน 
      (2) กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ โดยจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY 
      (3) ติดตามประเมินผล หามาตรการเพ่ิมเติมถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
       1. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล 
       2. เลือกกิจกรรมเพิ่มเติมในกรณีที่สรุปผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
       - เดินรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลด คัดแยกขยะ 

       - อบรมพนักงานท าความสะอาด กรณี มีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล 
หรือวิธีในการจัดการขยะ เป็นต้น  

         - อบรมบุคลากรในหน่วยงาน กรณี มีปัญหาในการคัดแยกขยะ  
        - ก าหนดมาตรการหรือข้อตกลงเพ่ิมเติมกับผู้ประกอบการ/ร้านค้า เพ่ือ

กระตุ้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   โดยก าหนดกิจกรรม และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามไตรมาส 4 ดังนี้ 
   การก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
   (1) ขยะมูลฝอย เป้าหมายลดลง ร้อยละ 5    

 สร้างความรู้เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยในกรณีผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 รณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกในกรณีผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ลดการใช้หลอดพลาสติก 
 พกช้อน ส้อม ตะเกียบ 
 การใช้กระดาษ 2 หน้า 

   (2) ถุงพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 10 
 จัดท า/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกรณีช ารุด 
 กระตุ้นให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากขึ้น 
 มีจุดให้บริการยืมถุงผ้า 
 มีจุดรับบริจาคถุงผ้า 
 ผู้ประกอบการ/ร้านค้างดใช้ถุงสายเดี่ยวทั้งหมด 

   (3) แก้วพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 10 
 จัดท า/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกรณีช ารุด 
 กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานพกขวดน้ า/แก้วน้ าส่วนตัวทั้งหมด 
 ลดราคาให้ผู้ที่น าแก้วน้ าส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม 
 ร้านค้าเลิกใช้แก้วพลาสติก โดยใช้แก้วที่ท าจากกระดาษแทนทั้งหมด 

   (4) โฟมบรรจุอาหาร เป้าหมายลดลง ร้อยละ 100 
 จัดท า/ซ่อมแซมป้ายเขตปลอดโฟมในกรณีช ารุด 
 ร้านค้าเลิกใช้โฟมโดยเด็ดขาด 
 ก าหนดให้เป็นหน่วยงานปลอดโฟมโดยเด็ดขาด และมีจุดทิ้งโฟมก่อนขึ้นอาคาร

เพ่ือให้มาตรการเข้มข้นขึ้น 
 ผู้ประกอบการ/ร้านค้าลดราคาเม่ือลูกค้าพกกล่องข้าว/ปิ่นโตใส่อาหารมาเอง 
 ใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารทีท่ าจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 3.1 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
3.1.1 แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย 

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูล                                                                     โทร. 
อาคาร/สถานที่                                                                                             ชั้น 
ระหว่างวันที่         เดือน                       พ.ศ.            ถึงวันที่         เดือน                       พ.ศ. 

ประเภทของขยะมูลฝอย หน่วย วัน รวม หมายเหตุ 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

ขยะอินทรีย ์ กิโลกรมั        
ขยะรีไซเคิล กิโลกรมั        

- ขวดแก้ว กิโลกรมั        
- กระดาษ กิโลกรมั        
- ขวดน้้าพลาสติก (PET) กิโลกรมั        
- กระป๋องอะลูมิเนยีม กิโลกรมั        
- ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ กิโลกรมั        

ขยะอันตราย กิโลกรมั        
ขยะทั่วไป กิโลกรมั        

- ถุงพลาสติกหูหิ้ว ใบ        
- แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดยีวทิ้ง ใบ        
- โฟมบรรจุอาหาร ใบ        
         
         

รวม         
 
หมายเหตุ 1. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือพนักงานท้าความสะอาดกรอกแบบฟอร์มและรวบรวมส่งที่ส้านักงาน

เลขาธิการ กลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่เป็นรายสัปดาห์ 
 2. หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ส้านักงานเลขาธิการ 

กลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่ โทร. 1131 - 1136 
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3.1.2 แบบส ารวจร้านค้าในหน่วยงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สลค. 

ชื่อร้านค้า                                                                                      โทร. 
สินค้าท่ีขาย                                                                                               
ระหว่างวันที่         เดือน                       พ.ศ.            ถึงวันที่         เดือน                       พ.ศ. 

ประเภทของขยะมูลฝอย หน่วย วัน รวม หมายเหตุ 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

- ถุงพลาสติกหูหิ้ว (A) ใบ        
- สายเดี่ยว (A) ชิ้น        
- แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดยีวท้ิง (B) ใบ        
- โฟมบรรจุอาหาร (C) ใบ        
- กล่องพลาสติก ใบ        
         
         
         
         
         

รวม         
 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ส้านักงานเลขาธิการ  
              กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. 1121 - 1125 
     A คือ น้าไปค้านวณเป็นอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว 
     B คือ น้าไปค้านวณเป็นอัตราการเกิดแก้วน้้าพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

    C คือ น้าไปค้านวณเป็นอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร 



- 27 - 
 

 

  
3.1.3 แบบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

  
ชื่อหน่วยงาน   

ผู้รายงาน   
เบอร์โทรศัพท์    E-mail   

รอบการรายงาน (เดือน ปี)   
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน (คน)   
จ านวนวันท างานตั้งแต่มกราคม 2562 จนถึงวันรายงาน (วัน)   
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ปี 2562 จนถึงวันรายงาน (กิโลกรัม)   
จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วจากการส ารวจ ปี 2562 จนถึงวันรายงาน (ใบ)   
จ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการส ารวจ ปี 2562 จนถึงวันรายงาน (ใบ)   
จ านวนโฟมบรรจุอาหารจากการส ารวจ ปี 2562 จนถึงวันรายงาน (ใบ)   

ผลการค านวณ 
* ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 (กิโลกรัม)  
* ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 (กิโลกรัม)  
* จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)  
* จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)  
* จ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งท่ีเกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)  
* จ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งท่ีเกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)  
* จ านวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)  
* จ านวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)  
* ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง  
* ร้อยละจ านวนถุงพลาสติกหูห้ิวที่ลดลง  
* ร้อยละจ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง  
* ร้อยละจ านวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง  

หมายเหตุ : * คือ ไม่ต้องกรอกข้อมูล Excel จะค านวณให้อัตโนมัติ 
สามารถรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนมาท่ี E-mail : 3rgovernment@gmail.com 
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3.1.4 แบบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
รอบ 6 เดือน 

  

ชื่อหน่วยงาน   

ผู้รายงาน   

เบอร์โทรศัพท์    E-mail   

ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน คะแนน 
1. มีการสื่อสารจากผู้บรหิารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอยา่งทั่วถึงต่อนโยบายการลด  
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธาน
คณะท างานและผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย   
3. มีการส ารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมลูฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน   
4. มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบ 
ให้บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน โดยมผีู้บรหิารองค์การให้ความเห็นชอบ   
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด  
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน   
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนท่ีมาใช้บริการทราบและมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการลด คดัแยกขยะมูลฝอย   
7. มีการคัดแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน   
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และงดน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามา
ในหน่วยงาน   
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง   
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภณัฑ์ที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว   

รวมคะแนน  
สามารถรายงานผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานมาที่ E-mail : 3rgovernment@gmail.com 
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3.2 การติดตามประเมินผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
3.2.1   สูตรการค านวณ 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) คะแนน เต็ม 10 คะแนน 
 ให้น าคะแนนในเกณฑ์ท้ัง 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4 

  
 

(1) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง 

 
 
 
 

โดยที่   (1)  คือ ฐานปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561   
   ค านวณจาก 

 โดยที่  (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

         (4)  คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.34 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

         (5) คือ วันท างาน ปี 2561 จ านวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561) 
 (2) คือ ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2562 ไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ (เดือนมกราคม 2562  
ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 
 ค านวณจาก 

 โดยที่ (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

  (6) คือ อัตราการเกิดของขยะมูลฝอยไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ ปี 2562  
(เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 
 ค านวณจาก 

  (7) คือ วันท างาน ปี 2562 จ านวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 

= ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ ปี 2561(1)  -  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ปี 2562(2)  x  100 
   ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ ปี 2561(1)  

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x   อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2561 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)(4)  x  163 วัน(5)  

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x   อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2562 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)(6)  x  163 วัน(7)  

= ปริมาณขยะมลูฝอยไม่รวมขยะทีถู่กคัดแยกไปใชป้ระโยชน์ ปี 2562  ต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (กิโลกรัม) 
             บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x  163 วัน(7) 
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(2) ร้อยละจ านวนถุงพลาสติกหูห้ิวที่ลดลง  
 
 
 
 

โดยที่ (8) คือ ฐานจ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ค านวณจาก 
 
 
 

 โดยที่ (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

  (10) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว 0.94 ใบต่อคนต่อวัน 

  (5) คือ วันท างาน ปี 2561 จ านวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561) 
  (9) คือ จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ได้จากการส ารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562 
(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)  
 ค านวณจาก 

  

 โดยที่ (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

  (11) คือ อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้วที่ได้จากการส ารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน  
ปี 2562 (เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 
 ค านวณจาก 

  (7) คือ วันท างาน ปี 2562 จ านวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(8) – จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้นปี 2562(9)  x  100 
   จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(8) 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x   อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(10) x  163 วัน(5)      

วัน (5)  

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x   อัตราการเกิดถุงพลาสติกจากการส ารวจ ปี 2562 (ใบต่อคนต่อวัน)(11)  x   163 วัน(7)  

= จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2562 ที่ได้จากการส ารวจต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ)
        บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x  163 วัน(7)   
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(3) ร้อยละจ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง 

โดยที่ (12) คือ ฐานจ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ปี 2561  
 ค านวณจาก  

 

โดยที่ (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 (10) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 0.4 ใบต่อวัน  
 (5) คือ วันท างาน ปี 2561 จ านวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561) 
 (13) คือ จ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ได้จากการส ารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน  
ปี 2562 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)  
 ค านวณจาก 

 โดยที่ (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561  
  (14) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดของแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ได้จากการส ารวจข้อมูล
ของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562 (เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 
 ค านวณจาก  

  (7) คือ วันท างาน ปี 2562 จ านวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= แก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(12)  -  แก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2562(13)  x  100 
     แก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(12)   

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x  อัตราการเกิดแก้วพลาสติก ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(10)  x  163 วัน(5)  

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x  อัตราการเกิดแก้วพลาสติกจากการส ารวจ ปี 2562 (ใบต่อคนต่อวัน)(14)  x  163 วัน(7)  

= จ านวนแก้วพลาสติกที่ได้จากการส ารวจ ปี 2562 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ)  
    บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x  163 วัน(7)  
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(4) ร้อยละจ านวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง 

โดยที่ (15) คือ ฐานจ านวนโฟมบรรจอุาหารที่เกิดข้ึนของหน่วยงาน ปี 2561  
 ค านวณจาก  

 โดยที่ (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561  
  (17) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร 0.47 ใบต่อคนต่อวัน 

  (5) คือ วันท างาน ปี 2561 จ านวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561)  
  (16) คือ จ านวนโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการส ารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562 
(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)  
 ค านวณจาก 

 โดยที่ (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

  (18) คือ อัตราการเกิดของโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการส ารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน  
ปี 2562 (เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)  
 ค านวณจาก 

  (7) คือ วันท างาน ปี 2562 จ านวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= จ านวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(15)  -  จ านวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562 (16)  x  100 
     จ านวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(15)   

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) (3)  x  อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน) (17)  x  163 วัน (5)  

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x  อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหารจากการส ารวจ ปี 2562 (ใบต่อคนต่อวัน) (18)  x  163 วัน (7)  

= จ านวนโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการส ารวจ ปี 2562 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ) 
   บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)  x  163 วัน(7) 
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หมายเหตุ 
1) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผล 
การด าเนินการ พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพ่ือพร้อม
ให้ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

2) การคิดค่าของจ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ในกรณีที่มีประชากรแฝง
มากกว่าจ านวนบุคลากรของหน่วยงานตั้งแต่ 3 เท่าขึ้นไป  

2.1) ในกรณีที่หน่วยงานมีผู้มาใช้บริการมากกว่าจ านวนบุคลากรของหน่วยงานเป็นประจ า  
สามารถน าค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้ใช้บริการต่อวันมาบวกเพ่ิมในการคิดค่าของจ านวนบุคลากร  
ของหน่วยงาน 

2.2) ในกรณีที่มีหน่วยงานมีการจัดงานพิเศษต่าง ๆ (การจัดการประชุม การจัดงานนิทรรศการ  
การจัดตลาดนัด ฯลฯ) สามารถน าจ านวนผู้มาใช้บริการมาบวกเพ่ิมในการคิดค่าของจ านวนบุคลากร
ของหน่วยงาน โดยค านวณจาก 

 
 
 
 

3) ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีร้านค้า ไม่มีการจัดงานพิเศษต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถส ารวจถุงพลาสติกหูหิ้ว 
จ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และจ านวนโฟมบรรจุอาหารได้ ในการให้คะแนนรอบประเมินที่ 2  
(รอบ 12 เดือน) ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ในข้อที่ 8-10 มาใช้ 
ในการประเมิน โดยให้คะแนนข้อละ 10 คะแนน (มีการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ได้ 10 คะแนน และไม่มี 
การด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ได้ 0 คะแนน) โดยให้ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเติมหรือด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
จากการด าเนินการในรอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เพ่ือน ามาใช้คะแนนแทนการใช้การส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= จ านวนผู้มาใช้บริการทั้งหมดในการจัดงานพิเศษ (คน) 
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ภาคผนวก (2) 

 



- 39 - 
 

 


	000 ปก
	001 คำนำ
	002 สารบัญ
	003 ส่วนที่ 1
	004 แผนภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการ
	005 ตารางดำเนินงาน
	006 แผนปฏิบัติการ_Page_1
	006 แผนปฏิบัติการ_Page_2
	006 แผนปฏิบัติการ_Page_3
	006 แผนปฏิบัติการ_Page_4
	007 แนวทางดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
	008 แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
	009 แบบรายงานผลการดำเนินการ
	010 สูตรคำนวณ
	011 ภาคผนวก

