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ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

ค าน า 
 

 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ได้เห็นชอบโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยส่ิงแวดล้อม” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในอาคารส านักงานและพื้นท่ีของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เริ่มด าเนินการ 
มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

 เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2565 - 2570 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้สามารถลดขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว 
ลดแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง และลดโฟมบรรจุอาหารอันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีลดลงในภาพรวมต่อไป  

 
 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 1 
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ในหน่วยงานภาครัฐ 
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ  
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุ
อาหาร โดยเป็นการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ซึ่งมีกิจกรรม
ภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงานภาครัฐ 2) กิจกรรม : รณรงค์ ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3) กิจกรรม : 
การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 4) กิจกรรม : ท าความดีด้วยหัวใจ 
งดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ 5) กิจกรรม : การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล ในพื้นท่ี 24 จังหวัดชายทะเล 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว และให้ทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือในการด าเนินงานพร้อมกัน 
ทั่วประเทศต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ 
กรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์กรเพื่อด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. ด าเนินการต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรการลด  
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยทุกหน่วยงานภาครัฐด าเนินงานพร้อมกันท่ัวประเทศ  
ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2.  ลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ 
 

 

ลดขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัด 
 
 
 
 

 

ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว 
 

 

             ลดแก้วพลาสติกใช้คร้ังเดียวทิ้ง 
 
 
 
 

 

ลดโฟมบรรจุอาหาร 

 3. ใช้ผลการประเมินจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ท้ัง 2 รอบการประเมิน (รอบการประเมินท่ี 1 และ 2) โดยส่วนราชการต้องรายงานผลกับกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ่านทางระบบ E-REPORT 
 
 

 1 

1.1 ความเป็นมาของมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ในหน่วยงานภาครัฐ 

 

 2 

 3  4 
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 ค า กลุ่มค า หรือวลี ท่ีปรากฏในเนื้อหาแต่ละส่วน หากไม่ได้ระบุความหมายเฉพาะไว้ ให้มีความหมาย
ดังต่อไปนี้  

1. ขยะ หรือขยะมูลฝอย หรือมูลฝอย หรือขยะทั่วไป (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาด 
จากถนน โรงอาหารหรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออันตราย 

2. ขยะย่อยสลาย หรือขยะอินทรีย์ (Compostable waste) หมายความถึง ขยะท่ีเน่าเสีย 
และย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 

3. ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (Recyclable waste) หมายความถึง ขยะ ของเสียบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้โดยการน ามาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิต
หรือใช้ส าหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องด่ืม กล่องนม เศษพลาสติก เศษโลหะ 
อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น 

4. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) หมายความถึง ขยะท่ีมีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน  
หรือส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารก าจัด
ศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 

5. ขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัด หมายความถึง ขยะมูลฝอยท่ีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหาวิธี 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ และส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไปก าจัดต่อ โดยส่วนมากจะเป็นขยะอันตราย 
และขยะท่ัวไป แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาล 

6. ถุงพลาสติกหูหิ้ว หมายความถึง ถุงพลาสติกหูหิ้ว สายเด่ียว พวง ท่ีผลิตจากพลาสติกท่ัวไป  
ท าให้ย่อยสลายได้ยากและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 
  
 
 
 
 
 

 
 

7. แก้วพลาสติกใช้คร้ังเดียวทิ้ง หมายความถึง แก้วพลาสติกท่ีผลิตจากพลาสติกท่ัวไปท่ีไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อการใช้ซ้ าและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 

8. โฟมบรรจุอาหาร หมายความถึง ภาชนะท่ีใช้ส าหรับใส่อาหารท่ีมีการท าจากโฟม อันได้แก่  
กล่องข้าว ถาดขนม ถาดผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะท่ีท าจากพลาสติกหรือโฟมส าหรับใช้กันกระแทก 
หรือโฟมส าหรับใส่ตัวอย่างเพื่อการทดลองหรือวิเคราะห์ผลตามหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

9. วัสดุเหลือใช้ (Waste residues) หมายความถึง ส่ิงของ เครื่องใช้ หรือสินค้าท่ีผ่านการใช้งานแล้ว
หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว หรือท่ีเหลือจากความต้องการและไม่เป็นท่ีต้องการจะใช้อีกต่อไป 

ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงพลาสติกพวง ถุงพลาสติกสายเด่ียว 

1.2 ค านิยามศัพท์ 
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  9.1 วัสดุเหลือใช้ทั่วไป หมายความถึง ส่ิงของหรือสินค้าท่ีไม่ใช้แล้วแต่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล 
ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เช่น ยางรถยนต์ เศษผ้า เศษไม้ 

 9.2 วัสดุเหลือใช้ที่เป็นอันตราย หมายความถึง ส่ิงของหรือสินค้าท่ีไม่ใช้แล้วและปนเปื้อน 
หรือสัมผัสหรือมีส่วนประกอบของวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอรี่ 
ถ่านไฟฉาย น้ ามันเครื่องใช้แล้ว ตัวท าละลาย 

10. ภาชนะรองรับขยะ (Storage Container) หมายความถึง ภาชนะส าหรับเก็บกักและรวบรวม
ขยะแต่ละประเภท ณ แหล่งก าเนิดต่าง  ๆ เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และลดการปนเปื้อนของขยะท่ีมีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ใหม่ รวมท้ังสามารถน าขยะไปก าจัด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. การคัดแยกขยะ (Waste Separation) หมายความถึง กระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบ่ง 
หรือแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 
โดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เพื่อการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ 

12. การใช้ประโยชน์ขยะ (Waste Utilization) หมายความถึง การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปรรูปใช้ใหม่ การใช้ซ้ า การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน การหมักปุ๋ย และการน าขยะ
มาเป็นเช้ือเพลิงแข็ง เป็นต้น 

13. การใช้ซ้ า (Reuse) หมายความถึง การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้
กลับมาใช้อีกในรูปลักษณะเดิมโดยไม่ผ่านกระบวนการ แปรรูปหรือแปรสภาพ 

14. การแปรรูปใช้ใหม่ (Recycling) หมายความถึง การน าขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

15. ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในหน่วยงานหรือชุมชนโดยรายได้ 
ท่ีเกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงบนสมุดคู่ฝากของสมาชิก ซึ่งสามารถฝากหรือถอนได้ในลักษณะเดียวกันกับ  
ธนาคารพาณิชย์ ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไว้และจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าต่อไป 

16. สถานที่รับซ้ือของเก่า (Junk shop) หมายความถึง สถานท่ีหรือบริเวณท่ีจัดไว้เพื่อการซื้อ - ขาย
ขยะรีไซเคิล วัสดุเหลือใช้หรือของเก่าท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  เช่น กระดาษ ขวด กระป๋อง  
แก้ว พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ และมีการรวบรวมไว้เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
(ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
 

ภาชนะรองรับขยะ 
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 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน
มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้เกิดขยะน้อยท่ีสุด เกิดการคัดแยก
ขยะและน ากลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ซึ่งการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งผลิตจะช่วย
ลดปริมาณขยะมูลฝอยรวมท่ีเกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น สามารถลดปริมาณสารพิษ  
หรือสารอันตรายปนเปื้อนในขยะมูลฝอยได้ ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย 
และลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ซึ่งการลดปริมาณขยะมูลฝอยสามารถท าได้โดยใช้แนวคิด หลักการ 5 อาร์ (5R)  
ซึ่งเป็นหลักการก าจัดขยะท่ียั่งยืนและเป็นหลักการลดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. REDUCE  
  การลดปริมาณขยะท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น การลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์โดยเลือกใช้สินค้า 
ท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
 2. REJECT  
  การหลีกเล่ียงการใช้วัสดุท่ีท าลายยาก หรือวัสดุท่ีใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น โฟม รวมถึงการปฏิเสธการใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายยาก 
 3. REUSE  
  การน ามาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้ า เช่น น าขวดกาแฟมาใส่น้ าตาล การใช้กระดาษพิมพ์ ท้ังสองหน้า  
ซึ่งเป็นการพยายามใช้ส่ิงของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั้ง ก่อนท่ีจะท้ิงหรือเลือกใช้ของใหม่ 
 4. RECYCLE  
  การหมุนเวียนกลับมาใช้ น าขยะมาแปรรูปตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อน ากลับมา 
ใช้ใหม ่
 5. REPAIR  
  การน ามาแก้ไข ซ่อมแซม โดยน าวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหายมาซ่อมเพื่อให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ก่อนท่ีจะท้ิงเป็นขยะ 
 
(ที่มา : https://www.tv360entertainment.com/5r-reduce-reuse-recycle-repair-reject/) 
 

1.3 แนวคิดการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
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 การจัดการขยะมูลฝอยจ าเป็นต้องจัดให้มีกระบวนการการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะ
องค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่แหล่งก าเนิด  
โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดต่อไป  
 1. แนวปฏิบัติการคัดแยกตามประเภทขยะมูลฝอย โดยท่ัวไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 ขยะอินทรีย์ หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามา
หมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษ 
ของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
    
 

    

  1.2 ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องด่ืม ขวดพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่อง
เครื่องด่ืมแบบ UHT เป็นต้น 
 
 

 
    
 
  1.3 ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยท่ีปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุ 
ดังต่อไปนี้  
 1.3.1  วัตถุระเบิดได้  
 1.3.2  วัตถุไวไฟ  
 1.3.3  วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์  
 1.3.4  วัตถุมีพิษ  
 1.3.5  วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค   
 1.3.6  วัตถุกัมมันตรังสี 
 1.3.7  วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม  
 1.3.8  วัตถุกัดกร่อน  
 1.3.9  วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง  
 1.3.10 วัตถุอย่างอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ภาชนะท่ีใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 

ขยะย่อยสลาย 

 

คัดแยกใส่ถุง ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย  
คือ ถังสีเขียว 

ขยะรีไซเคิล 

 

คัดแยกใส่ถุง ถังรองรับมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) 
คือ ถังสีเหลือง 

1.4 กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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  1.4 ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่ คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น  
ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อน
เศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธี 
รีดความร้อน เป็นต้น 
 
 
 
 

(ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

 2. การคัดแยกขยะมูลฝอยในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้วิธีคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ท้ังภายในอาคารส านักงาน 
และโรงอาหาร โดยภายในกอง กลุ่ม ศูนย์จะแยกขยะมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ จุดละ 3 ประเภท ได้แก่  
ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอินทรีย์ ในส่วนของขยะอันตรายใช้วิธีรวมเป็นจุดเดียวท่ีสะดวกต่อการเข้าถึง 
ในพื้นท่ีท่ีก าหนดเนื่องจากขยะอันตรายเกิดข้ึนในปริมาณน้อย ซ่ึงมีสัญลักษณ์และสีของถังขยะ ดังนี้ 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ขยะทั่วไป 

 

คัดแยกใส่ถุง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป  
คือ ถังสีน้ าเงิน 

ขยะอันตราย 

 

คัดแยกใส่ถุง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย  
คือ ถัง สีแดง/สีส้ม 
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 3. วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท และการน าไปใช้ประโยชน์/การจัดการ  

ประเภท วิธีคัดแยก การน าไปใช้ประโยชน/์การจัดการ 
ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย 
 
 
 
 

- คัดแยกอาหาร กิ่งไม้ และใบไม้
 ออกจากขยะอื่น ๆ  
- จัดหาภาชนะท่ีมีฝาปิด 
 เพื่อแยกเศษอาหาร ผัก ผลไม้ 

- รวบรวมเศษอาหารไว้เล้ียงสัตว์  
- น าเศษผักผลไม้และเศษอาหารไปท า
 ขยะหอมหรือน้ าหมักจุลินทรีย์  (EM)  
- เศษใบไม้กิ่งไม้ ผสมกับกากท่ีได้จาก 
 การท าขยะหอมกลายเป็นปุ๋ยหมัก
 อินทรีย ์ 

ขยะรีไซเคิล 
 

- แยกขยะรีไซเคิลท่ีขายได้แต่ละ
 ประเภทให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวก
 ในการหยิบใช้หรือจ าหน่าย 

- รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของชุมชน เช่น 
 ธนาคารขยะแลกแต้ม ขยะแลกไข่ 
 ธนาคารขยะผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น  
- น ามาใช้ซ้ าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ 
 ในบ้าน เช่น ขวดน้ าพลาสติกมาตัด 
 เพื่อปลูกต้นไม้ กระป๋องน้ าอัดลมตัดฝา
 ใช้เป็นแก้วน้ า ขวดแก้วมาใส่กาแฟ ฯลฯ 
- น าไปขายหรือจ าหน่าย 

ขยะอันตราย (ขยะพิษ) 
 
 
 
 
 

- แยกขยะอันตราย ออกจาก 
 ขยะอื่น ๆ โดยในการคัดแยก
 ต้องระวังไม่ ให้ขยะอันตราย
 แตกหักหรือสารเคมีท่ีบรรจุอยู่
 เข้าสู่ร่างกาย 

- ขยะอันตรายบางประเภทสามารถ 
 น าก ลั บมาแปรรู ป ใ ช้ ใหม่ ไ ด้  เ ช่ น  
 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง แบตเตอรี่
 โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ถ่านชาร์จ เป็นต้น 
 แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมูลค่าพอท่ีจะขายได้ 
- ก าจัดโดยฝังกลบ/ระบบเตาเผา 

ขยะทั่วไป 
 

- แ ย ก ข ย ะ ย่ อ ย ส ล า ย ย า ก 
 และไม่คุ้มค่าส าหรับน ากลับมา
 ใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติก
 เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน 
 เศษอาหาร ห่อพลาสติกใส่ขนม  

- จัดการโดยน าไปฝังยังหลุมฝังกลบ 
 หรือเข้าเตาเผาขยะ 
 

 (ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการด าเนินการ 

ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
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 เพื่อให้การด าเนินงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นไปตามมาตรการลด และคัดแยก 
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม” ตามนโยบายของรัฐบาล 
และเพื่อให้บุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลด และคัดแยก 
ขยะมูลฝอยซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีความตระหนักและมีบทบาทในการร่วมกัน 
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

 1. แนวทางการด าเนินการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย และเห็นถึงความส าคัญ  
ของการปลูกฝังให้เกิดจิตส านึก รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1.1 จัดต้ัง “คณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการสร้าง
ความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการลด  
และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามแนวทางการด าเนินการท่ีก าหนด  
  1.2 ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบถึงปริมาณ 
และประเภทของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์  ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีต้องส่งก าจัด จ านวนถังขยะท่ีมี และถุงส าหรับรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 
  1.3 จัดท าแผนปฏิบั ติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้มีความชัดเจนท้ังวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา 
ในการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
ถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนด 
  1.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
  1.5 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีจิตส านึกในการลด คัดแยกขยะ 
มูลฝอย และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  1.6 ติดตามประเมินผล เพื่อทราบความก้าวหน้าและทิศทางการด าเนินงานของแผนงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและกรอบเวลาของแผนงาน ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน พัฒนามาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย ให้เข้มข้นขึ้นหรือยืดหยุ่นลงตามความเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจ ากัด  
เพื่อหาทางแก้ไขมาตรการนั้น หรือการยกเลิกในกรณีท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า 
  1.7 รายงานผลการด าเนินงานในระบบ E-REPORT มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
 
 
 

 

แนวทางการด าเนินการ 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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แผนผังท่ี 1 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

  

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
คณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

จัดท าแผนปฏิบัติการฯ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน 
                                  เป้าหมาย 

- ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องส่งก าจัด 
- ลดการท้ิงแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้ว 
- งดใช้โฟมบรรจุอาหาร 

ประชุมช้ีแจง/อบรม 
ในหน่วยงานเพื่อให้ทราบแนวทาง 

ในการเก็บข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูล 
พื้นฐาน 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

ติดตาม/วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน  

 1 

 3  2 

 4 

 5  6 

 7 

จัดท าส่ือ 

จัดอบรมบุคลากร 

จัดกิจกรรม 

จ านวนบุคลากร 

 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
 

จ านวนแก้วน้ าพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง/ 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว/โฟมบรรจุอาหารที่ท้ิงในถังขยะ 
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จากแผนผังท่ี 1 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ คณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการฯ และประชุมช้ีแจง/อบรมในหน่วยงานเพื่อให้ทราบเป้าหมาย แนวทาง  
และการเก็บข้อมูล 
 3. อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากร 
  3.1 ส่ือสารต่อบุคลากรให้ได้รับรู้อย่างท่ัวถึงต่อนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  3.2 อบรมบุคลากรในหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีผู้เก็บข้อมูล/พนักงานท าความสะอาดและผู้ประกอบการ/
ร้านค้า ให้ทราบแนวทางในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย รวมถึงการเก็บข้อมูล 
 4. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  4.1 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตามแบบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก 
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
   4.1.1 จ านวนบุคลากร 
   4.1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องน าไปก าจัด 
   4.1.3 จ านวนแก้วน้ าพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
   4.1.4 ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
   4.1.5 โฟมบรรจุอาหาร 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 5.1 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 5.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 5.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลด  
  และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

 6. ติดตาม/วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประมวลผลและรายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 
 7. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
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 2. การรวบรวมและการจัดการขยะชนิดต่าง ๆ 

   ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงการรวบรวมและการจัดการขยะชนิดต่าง ๆ 

ล าดับ 
ชนิดของขยะ

มูลฝอย 

การจัดการเบื้องต้น การรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดการสุดท้าย 

วิธีการ ผู้รับผดิชอบ 
จุด

รวบรวม 
ผู้รับผดิชอบ 

ผู้ประสาน 
งาน 

วิธีการ ผู้รับผดิชอบ ความถ่ี 

1 เศษอาหาร 
จากการ 
ประกอบ 

อาหารของ 
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ 
แยกเศษ 
อาหาร 

รวบรวมไว้ใน
ภาชนะที่
ก าหนด 

ผู้ประกอบการ
ในโรง 
อาหาร 

จุด
รวบรวม 

เศษ
อาหาร 

ผู้ประกอบการ
ในโรง 
อาหาร 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

จัดให้มี 
เอกชน 

ด าเนินการ 
เก็บขนเพื่อ 
น าไปเลี้ยง 

สัตว ์

บริษัท 
เอกชน 

ทุกวัน 

2 เศษอาหาร 
จากการ 

รับประทาน 
อาหารใน 

ห้องอาหาร 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคนแยก
เศษอาหาร 

รวบรวมไว้ใน 
ภาชนะที่ 
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

จุด
รวบรวม 

เศษ
อาหาร 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

จัดให้มี 
เอกชน 

ด าเนินการ 
เก็บขนเพื่อ
น าไปเลี้ยง

สัตว ์

บริษัท 
เอกชน 

ทุกวัน 

3 ขวดแก้ว แยกทิ้งลง 
ภาชนะรองรับ 

ตามที่ 
ระบุไว้ 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่
เก็บ

รวบรวม 
ขยะ 

รีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซื้อของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 คร้ัง/ 
1 สัปดาห์ 

4 กระดาษ 
คอมพิวเตอร์ 

ที่ใช้แล้ว 

ทิ้งลงใน
ภาชนะ 
รองรับ 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

จุด
รวบรวม 

เศษ
กระดาษ 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซื้อของเก่า 

บริษัท 
เอกชน 

1 คร้ัง/ 
1 เดือน 

5 ขวดเคร่ืองด่ืม
ที่ท าจาก 

พลาสติกใส 
(PET) 

เทเคร่ืองด่ืม 
ออกให้หมด 
แยกทิ้งลง 

ภาชนะรองรับ 
ตามที่ระบุ 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่
เก็บ

รวบรวม 
ขยะ 

รีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซื้อของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 คร้ัง/ 
1 สัปดาห์ 

6 6.1  
พลาสติกอ่ืน ๆ  

ที่สามารถ 
น ากลับไป 
รีไซเคิลได้ 

เทอาหารและ 
เคร่ืองด่ืมออก 

ให้หมด 
แยกทิ้งลง 

ภาชนะรองรับ 
ตามที่ระบุ 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่
เก็บ 

รวบรวม 
ขยะ 

รีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซื้อของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 คร้ัง/ 
1 สัปดาห์ 

6.2  
พลาสติกอ่ืน ๆ  
ที่ไม่สามารถ
น ากลับไป 
รีไซเคิลได้ 

 
 
 
 
 
 
 

สถานที ่
เก็บกัก 
ขยะ
ทั่วไป 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกต้อง 

กทม. 
 

ทุกวัน 
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ล าดับ 
ชนิดของขยะ

มูลฝอย 

การจัดการเบื้องต้น การรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดการสุดท้าย 

วิธีการ ผู้รับผดิชอบ 
จุด

รวบรวม 
ผู้รับผดิชอบ 

ผู้ประสาน 
งาน 

วิธีการ ผู้รับผดิชอบ ความถ่ี 

7 กระป๋อง 
เคร่ืองด่ืมที่ท า 

จาก 
อะลูมิเนียม 

เทเคร่ืองด่ืม 
ออกให้หมด 
แยกทิ้งลง 

ภาชนะรองรับ 
ตามที่ระบุ 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่
เก็บ 

รวบรวม 
ขยะ 

รีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซื้อของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 คร้ัง/ 
1 สัปดาห ์

ส่งให้โครงการ 
บริจาค 

อะลูมิเนียม 
เพื่อจัดท า 
ขาเทียม 

พระราชทาน 

โครงการ 
บริจาค 

อะลูมิเนียม 
เพื่อจัดท า 
ขาเทียม 

พระราชทาน 

1 คร้ัง/ 
3 เดือน 

8 กระป๋องเหล็ก แยกทิ้งลง 
ภาชนะรองรับ 
ตามที่ระบุไว้ 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที่เก็บ 
รวบรวม 
ขยะรีไซเคิล 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ขายให ้
ผู้ประกอบการ 
รับซื้อของเก่า 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

1 คร้ัง/ 
1 

สัปดาห์ 

9 แบตเตอร่ี 
โทรศัพท์ 
มือถือและ 
แบตเตอร่ี 

ที่สามารถอัด 
ประจุไฟใหม่ได้ 

ทุกชนิด 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะอันตราย 

หรือจุดที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที ่

ฝ่ายอาคาร 
สถานท ี

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกต้อง 

กทม. 
 

1 คร้ัง/ 
6 เดือน 

จัดส่งไปให ้
โครงการที่รับ 

เพื่อน าไป 
Recycle 

โครงการที่ 
รับเพื่อ 
น าไป 

Recycle 

1 คร้ัง/ 
6 เดือน 

10 หลอดฟลูออ 
เรสเซนต์ 

ชนิดตรงและ
ไม่แตกหัก 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะ

อันตราย 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที ่

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกต้อง 

กทม. 
 

1 คร้ัง/ 
6 เดือน 

จัดส่งไปให ้
โครงการที่รับ 

เพื่อน าไป 
Recycle 

โครงการ 
ที่รับ 

เพื่อน าไป 
Recycle 

1 คร้ัง/ 
6 เดือน 

11 ถ่านไฟฉาย 
ทุกขนาด 

ที่ไม่สามารถ
อัดประจุไฟ

ใหม่ได้ 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะ

อันตราย 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที ่

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกต้อง 

กทม. 1 คร้ัง/ 
6 เดือน 

12 หลอด 
ฟลูออเรสเซนต์ 
ประเภทอ่ืน ๆ 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะ

อันตราย 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที ่

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกต้อง 

กทม. 1 คร้ัง/ 
6 เดือน 

13 ภาชนะบรรจุ 
สารเคมีต่าง ๆ 

เช่น  
กระป๋องสเปรย์ 

เป็นต้น 

แยกทิ้งลงใน
ถังขยะ

อันตราย 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

ภาชนะ 
รองรับ
ขยะ 

อันตราย 

พนักงานท า 
ความสะอาด/
ฝ่ายอาคาร 

สถานที ่

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกต้อง 

กทม. 
 

1 คร้ัง/ 
6 เดือน 

14 อะไหล่ 
คอมพิวเตอร์ 
เช่น ชิ้นส่วน 

อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

เป็นต้น 

เก็บรวบรวม
ส่งฝ่าย

บริหารงาน 
ทั่วไปของ 
แต่ละกอง/
กลุ่ม/ศูนย์ 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ

การดูแล 
คอมพิวเตอร์ 

แต่ละ 
กอง/
กลุ่ม/
ศูนย ์

แยกเก็บ
รวบรวม

เอง 

ฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป

ของแต่ละ 
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 

ฝ่าย 
บริหารงาน 
ทั่วไปของ

แต่ละ 
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 

จ าหน่ายตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

เพื่อน าไป
ด าเนินการ 
รีไซเคิล 

หรือก าจัด 

บริษัท 
เอกชน 

1 คร้ัง/ 
1 ป ี
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ล าดับ 
ชนิดของขยะ

มูลฝอย 

การจัดการเบื้องต้น การรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดการสุดท้าย 

วิธีการ ผู้รับผดิชอบ 
จุด

รวบรวม 
ผู้รับผดิชอบ 

ผู้ประสาน 
งาน 

วิธีการ ผู้รับผดิชอบ ความถ่ี 

15 เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ 
เสื่อมสภาพ 
(ครุภัณฑ์) 

เก็บรวบรวม
ส่งฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 
ของแต่ละ
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ

การดูแล 
คอมพิวเตอร์ 

  แต่ละ 
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 
แยกเก็บ

รวบรวมเอง 

ฝ่าย 
บริหาร 

งานทั่วไปของ
แต่ละ 

กอง/กลุ่ม/
ศูนย์ 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
ของแต่ละ 

กอง/กลุ่ม/
ศูนย์ 

จ าหน่ายตาม 
ระเบียบพัสดุฯ 

เพื่อน าไป 
ด าเนินการ 
รีไซเคิล  

หรือก าจัด 

บริษัท 
เอกชน 

1 ครั้ง/ 
1 ป ี

และต้อง 
สอดคล้อง 

กับแบบแผน 
ของ 
ทาง

ราชการ 
16 ขยะทั่วไป แยกทิ้งลง 

ภาชนะรองรับ 
ขยะทั่วไป 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกคน 

สถานที ่
เก็บกัก 

ขยะทั่วไป 

พนักงาน 
ท าความ 
สะอาด 

ฝ่ายอาคาร 
สถานที ่

ด าเนินการ 
ก าจัด 

อย่างถูกต้อง 

กทม. 
 

ทุกวัน 

หมายเหตุ : การรวบรวมและการจัดการขยะชนิดต่าง ๆ ปรับปรุงมาจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร 
 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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(ตัวอย่าง) ภาพสื่อรณรงค์ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
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ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการด า เนินการตาม ตัว ช้ีวั ด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่ วยงานภาครั ฐ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 1. รอบประเมินที่ 1 (6 เดือน) (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) มีประเด็นการประเมิน  

10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ผลการด าเนินงานได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
มีผลการด าเนินงานครบทุกข้อค าถาม ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 ตารางผลการประเมินการด าเนินงานครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน คะแนน 
1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน  และได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารองค์กร 
1 

2 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ไม่เกิดการน าขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย  
อย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป 

1 

3 มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยท่ีถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการ
สามารถท้ิงขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 

1 

4 มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามท่ีได้ก าหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ 
และมีการบันทึกจ านวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียว และโฟมบรรจุอาหาร
ท่ีมีการท้ิงในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 

1 

5 มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 1 
6 มีกิจกรรมให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  

เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น 
1 

7 มีกิจกรรมส่งเสริมให้ เ จ้าหน้าท่ีมี ส่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  
เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เล้ียงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

1 

8 มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 

1 

9 มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว  
การลดราคาให้กับลูกค้าท่ีน าแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ า เป็นต้น 

1 

10 ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ท่ีต้ังในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีจัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

1 

 2. รอบประเมินท่ี 2 (12 เดือน) (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  ประเมินความสามารถในการลดปริมาณขยะ 4 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด  
(2) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (3) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง และ (4) โฟมบรรจุอาหาร ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ 
ได้ยกเว้นการเก็บข้อมูลและการรายงานปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต่เดือนเมษายน 2563 ไปจนกว่าประเทศไทย
จะพ้นสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ของส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
พ.ศ. 2565 - 2570 
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   แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี พ
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 1. กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2565 - 2570 (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 ตารางกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2565 - 2570 

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน              กยผ. 
2. ผู้บริหารองค์กรหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารองค์กร

เห็นชอบแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน  
            กยผ. 

3. ก าหนดเป้าหมาย 
 - ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องส่งก าจัด 
 - ลดการท้ิงถุงพลาสติกหูห้ิว 
 - ลดการท้ิงแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 
 - งดใช้โฟมบรรจุอาหาร 

            กยผ. 
             

            
            
            

4. บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทท่ีได้ก าหนดรูปแบบ
การคัดแยกไว้  จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบ 
ใช้ครั้งเดียวท้ิง และโฟมบรรจุอาหารท่ีมีการท้ิงในถังขยะ 
ภายในหน่วยงาน 

            กบพ. 

5. คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการน าขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้ว
กลับไปรวมอีก  

             

 คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
 - ขยะรีไซเคิล  
 - ขยะอันตราย  
 - ขยะท่ัวไป 
 

            กบพ. 



 

 
 

   แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี พ

.ศ. 2565 - 2570 
21  

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนท่ีมาใช้บริการทราบ
และมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะมูลฝอย 

             

 - มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยท่ีถังขยะอย่างชัดเจน
  เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถท้ิงขยะได้อย่างถูกต้อง   

            กบพ. 

 - จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลด และคัดแยก
  ขยะมูลฝอย 

            กยผ. 

7. ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากร 
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน 

             

 - รณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลดและคัดแยกขยะ             คณะท างาน 
 - อบรมพนักงานท าความสะอาด             กบท./กบพ./กยผ. 
 - อบรมบุคลากรในหน่วยงาน             คณะท างาน 
8. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการน า 

ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล  
             

 - อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน             คณะท างาน 
9. ด าเนินการงดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ท่ี ต้ัง 

ในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นในหน่วยงาน  
และไม่มีการน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

             

 - จัดกิจกรรมเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร             คณะท างาน 
 - มีการจัดท าหนังสือสัญญากับทางร้านค้า และยกเลิกการใช้
  ถุงพลาสติกหูหิ้ ว  แก้ วพลาสติกแบบใช้ครั้ ง เ ดียว ท้ิ ง  
  และโฟมบรรจุอาหาร 

            กงค. 



 

 
 

   แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี พ

.ศ. 2565 - 2570 
22  

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้ 
แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

             

 - ท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมน าแก้วส่วนตัว 
  มาซื้อน้ าลดราคา  

            กงค. 

 - ท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการยกเลิกใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว  
  และแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

            กงค. 

11. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้าถุงผ้า ปิ่นโต 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

             

 - มีจุดบริการให้ยืมถุงผ้าส าหรับไปซื้อของ              กบพ./กบท. 
 - มีจุดรับบริจาคถุงผ้าเหลือใช้  
 - มมีาตรการในการซื้ออาหารประเภทซื้อกลับ ต้องน าภาชนะ
  มาใส่เอง หรือใช้กล่องท่ีท ามาจากวัสดุธรรมชาติ 

            กบพ./กบท. 
            กงค. 

 - ยกเลิกการใช้ถุงหูห้ิวสายเด่ียว             กงค. 
12. การน าส่งข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทท่ีได้ก าหนด

รูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจ านวนถุงพลาสติกหูหิ้ว 
และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง และโฟมบรรจุอาหาร 
ท่ีมีการท้ิงในถังขยะภายในหน่วยงาน  

         
 

    

 - เจ้าหน้าท่ีผู้เก็บข้อมูลน าส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ 
  ทุกสัปดาห์เพื่อรวบรวมน าส่งข้อมูลให้กับกลุ่มยุทธศาสตร์
  และแผนงานเพื่อประมวลผลและรายงานผู้บริหารทราบ  
 

            กยผ. 
กบพ. 



 

 
 

   แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี พ
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กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13. วิเคราะห์ข้อมูล และผลการด าเนินงาน             เลขานุการ 
14. สรุปผลการด าเนินงาน             เลขานุการ 
15. รายงานผู้บริหาร             เลขานุการ 

หมายเหตุ กรณีท่ีรัฐบาล หรือกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการเพิ่มเติม  
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  พิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้อง  
กับมาตรการ หลัก เกณฑ์ และวิธ ีการ เพิ ่มเติมนั ้น  นอกจากนี ้  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้รณรงค์มาตรการ 
การใช้แก้วน้ าส่วนตัว และการน าถุงผ้ามาใช้ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการแพร่เช้ือและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมากขึ้น 



ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

   แผนปฏิบัติ ก ารลด  และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านั ก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรี  พ .ศ .  2565 -  2570 
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

 2. การติดตาม การรายงานผล และการประเมินผล 
  การติดตาม การรายงานผลของแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2565 - 2570 ได้มีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  
โดยมีการเก็บข้อมูลจากแบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยท่ีทางเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรวบรวม เพื่อท่ีจะ
ด าเนินการน าข้อมูลมาประมวลผลและน าเสนอผู้บริหารต่อไป  
  2.1 การติดตาม การรายงานผล  

แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย 
ช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้เก็บข้อมูล..................................................................................... โทร. …………………………………… 
อาคาร/สถานท่ี .................................................................................................................. ช้ัน …………………….. 
ระหว่างวันท่ี ....... เดือน ............................. พ.ศ. ............ ถึงวันท่ี ....... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

ประเภทของขยะมูลฝอย หน่วย วัน รวม หมายเหตุ 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

ขยะอินทรีย์ กิโลกรัม        
ขยะรีไซเคิล กิโลกรัม        
- ขวดแก้ว กิโลกรัม        
- กระดาษ กิโลกรัม        
- ขวดน้ าพลาสติก (PET) กิโลกรัม        
- กระป๋องอะลูมิเนียม กิโลกรัม        
- ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ กิโลกรัม        
ขยะอันตราย กิโลกรัม        
ขยะทั่วไป กิโลกรัม        
- ถุงพลาสติกหูหิ้ว ใบ        
- แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใบ        
- โฟมบรรจุอาหาร ใบ        

รวม         
หมายเหตุ 1. ใหก้ลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานปรับแบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับแบบท่ี 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ก าหนด 

 2. เจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูลหรือพนักงานท าความสะอาดกรอกแบบฟอร์มและรวบรวมส่งท่ีส านักงาน
 เลขาธิการ กลุ่มบริหารงานพัสดุเป็นรายสัปดาห์ 

 3. หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ท่ีส านักงานเลขาธิการ 
กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร. 1131 – 1136 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2565 - 2570 

     
   

  25 
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 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ร่วมกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ส าหรับการประเมินโดยเริ่มต้นด าเนินการประเมิน  
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 รอบการประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน คะแนน 
1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน  และได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารองค์กร 
1 

2 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ไม่เกิดการน าขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
อย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป 

1 

3 มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยท่ีถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการ
สามารถท้ิงขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 

1 

4 มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามท่ีได้ก าหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ 
และมีการบันทึกจ านวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียว และโฟมบรรจุอาหาร
ท่ีมีการท้ิงในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 

1 

5 มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 1 
6 มีกิจกรรมให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  

เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น 
1 

7 มีกิจกรรมส่งเสริมให้ เ จ้าหน้าท่ีมี ส่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  
เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เล้ียงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

1 

8 มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 

1 

9 มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว 
การลดราคาให้กับลูกค้าท่ีน าแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ า เป็นต้น 

1 

10 ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ท่ีต้ังในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีจัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
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รอบการประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) 

 พิจารณาจากความสามารถในการลดปริมาณขยะ เฉล่ียท้ัง 4 ประเภทรวมกัน คือ 1) ขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด 
2) ถุงพลาสติกหูหิ้ว 3) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง และ 4) โฟมบรรจุอาหาร โดยมีคะแนนเต็มข้อละ  
10 คะแนน ให้น าคะแนนในเกณฑ์ท้ัง 4 ข้อ (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.3) รวมกันแล้วหารด้วย 4 

ตารางท่ี 2.3 ตารางเกณฑ์รอบการประเมินที่ 2 พิจารณาการด าเนินการเพื่อลดขยะมูลฝอยใน 4 หัวข้อ  

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัด 

(ลดลงร้อยละ 10) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

(ลดลงร้อยละ 30) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
แก้วพลาสติกใช้คร้ังเดียวทิ้ง 

(ลดลงร้อยละ 30) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
โฟมบรรจุอาหาร 

(ลดลงร้อยละ 100) 
1 < ร้อยละ 2.00 < ร้อยละ 6.00 < ร้อยละ 6.00 < ร้อยละ 60.00 
2 ร้อยละ 2.00 - 2.99 ร้อยละ 6.00 - 8.99 ร้อยละ 6.00 - 8.99 ร้อยละ 60.00 - 64.99 
3 ร้อยละ 3.00 - 3.99 ร้อยละ 9.00 - 11.99 ร้อยละ 9.00 - 11.99 ร้อยละ 65.00 - 69.99 
4 ร้อยละ 4.00 - 4.99 ร้อยละ 12.00 - 14.99 ร้อยละ 12.00 - 14.99 ร้อยละ 70.00 - 74.99 
5 ร้อยละ 5.00 - 5.99 ร้อยละ 15.00 - 17.99 ร้อยละ 15.00 - 17.99 ร้อยละ 75.00 - 79.99 
6 ร้อยละ 6.00 - 6.99 ร้อยละ 18.00 - 20.99 ร้อยละ 18.00 - 20.99 ร้อยละ 80.00 - 84.99 
7 ร้อยละ 7.00 - 7.99 ร้อยละ 21.00 - 23.99 ร้อยละ 21.00 - 23.99 ร้อยละ 85.00 - 89.99 
8 ร้อยละ 8.00 - 8.99 ร้อยละ 24.00 - 26.99 ร้อยละ 24.00 - 26.99 ร้อยละ 90.00 - 94.99 
9 ร้อยละ 9.00 - 9.99 ร้อยละ 27.00 - 29.99 ร้อยละ 27.00 - 29.99 ร้อยละ 95.00 - 99.99 
10 ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ต้ังแต่ร้อยละ 30 ข้ึนไป ร้อยละ 100 

 นอกจากนี้ยังมีการให้คะแนนพิเศษ โดยจะมีกิจกรรมท่ีแนะน าให้ด าเนินการ จ านวน 3 กิจกรรม  
(ข้อละ 1 คะแนน) (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.4) ท้ังนี้ เมื่อน าคะแนนพิเศษท่ีได้มารวมกับคะแนนท่ีได้ 
จากการลดขยะท้ัง 4 ประเภท จะได้คะแนนไม่มากไปกว่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน หากคะแนนเกิน  
ให้คิดเป็น 10 คะแนน 

ตารางท่ี 2.4 ตารางกิจกรรมที่แนะน าให้ด าเนนิการเพื่อให้คะแนนพิเศษ 

กิจกรรมที่แนะน าให้ด าเนินการเพื่อให้คะแนนพิเศษ 
1. 
 

มีสถานท่ีเก็บกักขยะมูลฝอยและมีวิธีการด าเนินการจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ  
(ข้อละ 1 คะแนน) 

2. 
 

สามารถเป็นหน่วยงานต้นแบบเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานในการลดคัดแยกขยะมูลฝอย 
และลดการใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ (มีการเปิดให้เข้าศึกษาดูงาน) (ข้อละ 1 คะแนน) 

3. 
 

มีการท าสัญญากับร้านค้าทุกร้านค้าในหน่วยงานให้ไม่มีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง 
และโฟมบรรจุอาหาร (ข้อละ 1 คะแนน) 
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ท้ังนี้  มีการหักคะแนนคุณภาพ โดยจะหักคะแนนจากระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่ีได้ค านวณ 
ผลคะแนนจากการบวกคะแนนพิเศษเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.5) 

ตารางท่ี 2.5 ตารางการหักคะแนน 

การหักคะแนน  
1. 
 

กรณีท่ีหน่วยงานไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีก าหนดในตัวช้ีวัด จะหักคะแนน  
ความไม่ครบถ้วนของข้อมูล วันละ 0.1 คะแนน 

2. 
 

กรณีท่ีหน่วยงานไม่สามารถรายงานข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ภายใน  10 วัน 
หลังจากครบก าหนดการส่งในแต่ละเดือน จะหักคะแนนความล่าช้า วันละ 0.05 คะแนน 

3. 
 

กรณีการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานและพบว่า มีข้อมูลหรือหลักฐานท่ีเป็นรายงานผลมาเป็นเท็จ  
จะหักคะแนน ต้ังแต่ 1 - 10 คะแนนตามการพิจารณาของกรมควบคุมมลพิษ 

 

หมายเหตุ : การประเมินผลในแต่ละปีงบประมาณ ให้ปรับเกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
 และวิธีการท่ีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  หรือหน่วยงาน 
 ท่ีรับผิดชอบก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   แผนปฏิบัติ ก ารลด  และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านั ก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรี  พ .ศ .  2565 -  2570 

 
 

29 

 เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินท่ี 2 (รอบ 12 เดือน) คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้น าคะแนน 
ในเกณฑ์ท้ัง 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4 

 (1) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัดลดลง 

โดยท่ี (1) คือ ฐานปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561   
 ค านวณจาก 

โดยท่ี  (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 
 (4)

 คือ ค่าเฉล่ียอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.34 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
 (5) คือ  วันท างาน ปี 2565 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 
 (2) คือ ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2565 ไม่รวมขยะท่ีถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์  
 (ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการช่ังน้ าหนักขยะมูลฝอยต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565) 

 (2) ร้อยละจ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง  

โดยท่ี (6) คือ ฐานจ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีเกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ค านวณจาก 
 
 
 

โดยท่ี (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 

 (8) คือ ค่าเฉล่ียอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว 0.94 ใบต่อคนต่อวัน 

 
(5) คือ วันท างาน ปี 2565 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 

 (7) คือ จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีมีการท้ิงลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2565  
  (ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการนับจ านวนในถังขยะต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปี 2561(1)  - ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด ปี 2565(2)  x 100 
   ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ปี 2561(1) 

 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2561 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)(4)  x วันท างาน(5)  

= จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีเกิดขึ้น ปี 2561(6) – จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีท้ิงในถังขยะ ปี 2565(7) x 100 

   จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วท่ีเกิดขึ้น ปี 2561(6) 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน) (8) x วันท างาน(5)      

วัน (5)  
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 (3) ร้อยละจ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้งที่ลดลง 

โดยท่ี (9) คือ ฐานจ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งท่ีเกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561  
 ค านวณจาก  

โดยท่ี (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 

 (11) คือ ค่าเฉล่ียอัตราการเกิดแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 0.4 ใบต่อคนต่อวัน  
 (5) คือ วันท างาน ปี 2565 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565   
 (10) คือ จ านวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ท่ีมีการท้ิงลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2565 
  (ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการนับจ านวนในถังขยะต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565)  
   

 (4) ร้อยละจ านวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง 

โดยท่ี (12) คือ ฐานจ านวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดข้ึนของหน่วยงาน ปี 2561  
 ค านวณจาก  

โดยท่ี (3) คือ จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  
 (14) คือ ค่าเฉล่ียอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร 0.47 ใบต่อคนต่อวัน 

 
(5) คือ วันท างาน ปี 2565 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 

 (13) คือ จ านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีมีการท้ิงลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2565  
  (ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการนับจ านวนในถังขยะต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565) 
  
 
 

หมายเหตุ  ในการค านวณให้ปรับเปล่ียนปี พ.ศ. ให้สอดคล้องกับปีท่ีประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

= แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดขึ้น ปี 2561(9) - แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิงท่ีท้ิงในถังขยะ ปี 2565(10)  x  100 
     แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ปี 2561(9)   

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดแก้วพลาสติก ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(11)  x วันท างาน(5)  

= จ านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดขึ้น ปี 2561(12) - จ านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีท้ิงในถังขยะ ปี 2565 (13) x 100 

     จ านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดขึ้น ปี 2561(12)   

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) (3)  x อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน) (14)  x วันท างาน (5)  
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ภาพกิจกรรม  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

  

  
ภาพกิจกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ถุงผ้า ปิ่นโต กระบอกน้ า ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

(เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2564)  
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