แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเลขาธิการ

คำนำ
ขยะมูล ฝอยเป็ น ปั ญ หาที่ ท วีค วามรุนแรงมากขึ้ นทุ กปี เนื่องมาจากการขาดความร่ว มมื อ
จากทุ ก ภาคส่ วนและขาดการบริ ห ารจัดการที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ นอกจากนี้ยั งขาดองค์ความรู้และจิ ตส านึ ก
เกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงทุกภาคส่วนไม่ให้ความสาคัญที่จะลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้น ทาง ปริมาณขยะมูล ฝอยจึงเพิ่มขึ้นทุ กปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยกรม
ควบคุมมลพิษ จึงจัดทาโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2561 ซึ่งมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการที่
ทุก หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้องด าเนิ น งานพร้อมกัน ทั่ว ประเทศ โดยมี วัตถุป ระสงค์เ พื่ อให้ ทุ กหน่ ว ยงานภาครัฐ
มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย ในอาคารส านั ก งานและพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงาน
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ของประเทศ
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากร
ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน และให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนปฏิ บั ติ ก าร “ประเทศไทย ไร้ ข ยะ”
ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยก าหนดให้ม ีการจั ด ตั้ ง
“คณะทางานปฏิบั ติการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอย” ขึ้น เพื่ อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการเป็นประธานเพื่อสะท้อนถึง ความสาคัญ
ของการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน รวมถึงการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
การจั ด กิ จ กรรมเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ เพื่ อให้ บุ คลากรมี จิ ตส านึ ก ในการลด คั ด แยกขยะมู ล ฝอย
และส่ งเสริ มบทบาทการมีส่ ว นร่ว มในการจัด การขยะมูล ฝอยในหน่ วยงาน ติดตามประเมินผล เพื่อ ทราบ
ความก้าวหน้า และทิศทางการดาเนินงานของแผนงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและกรอบเวลาของแผนงาน
ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน พัฒนามาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ให้เข้มข้นขึ้นหรือยืดหยุ่นลง
ตามความเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจากัดเพื่อหาทางแก้ไขมาตรการนั้น โดยมีกลไกการบริหารจัดการ
ด้วยการรายงานผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ส่งให้กับกรมควบคุมมลพิษ ทุก 3 เดือน

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
มีนำคม 2562

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา และแนวคิดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
1.1 ความเป็นมา
1.2 คานิยาม
1.3 แนวคิดและกระบวนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
1.3.1 แนวคิดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
1.3.2 กระบวนการลดขยะมูลฝอย
1.3.3 กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย
1.3.4 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
1.4 แผนภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการ/การนาไปใช้ประโยชน์
1.5 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.5.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบ
1.5.2 ประชุมชี้แจง/อบรมในหน่วยงานเพื่อให้ทราบแนวทางในการเก็บข้อมูล
1.5.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/การนาส่งข้อมูล
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2 แนวทางดาเนินการตามแผน โดยกาหนดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่วนที่ 3 แนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.1 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.2 การติดตามประเมินผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ภาคผนวก
(1) คาสั่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 1
ความเป็นมา และแนวคิดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
1.1 ความเป็นมา
คณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติเ มื่อ วัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็น ชอบ โครงการ “ทาความดีด้ว ยหัว ใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งต่อมา สานักงาน
ก.พ.ร. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กาหนดมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกาหนดให้เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท
ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 5) ลดการใช้ถุงพลาสติก (ร้อยละ 10) ลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
(ร้อยละ 10) และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร (ร้อยละ 100) โดยสานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินจาก
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทั้ง 2 รอบการประเมิน ซึ่งสานักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี จ ะต้ อ งรายงานผลกั บ กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในปีงบประมาณ 2562 แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน ดังนี้
รอบประเมินครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน
1. มีก ารสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. มีการแต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธานคณะทางาน
และผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย
3. มีก ารสารวจ ประเมิ น และจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะมู ล ฝอย โฟมบรรจุอ าหาร ถุง พลาสติ ก หู หิ ้ ว
และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากร
ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงาน
6. มีก ารประชาสัม พัน ธ์ใ ห้บุค ลากรและประชาชนที่ม าใช้บ ริก ารทราบและมีส่ว นร่ว มในการดาเนิน การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
10. มีกิ จ กรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณ ฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ข้อละ
1 คะแนน

-2-

รอบประเมินครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2562 - กันยายน 2562)
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ขยะมูลฝอย
ลดลงร้อยละ 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ลดลงร้อยละ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
แก้วน้้าพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ลดลงร้อยละ 10

เกณฑ์การให้คะแนน
โฟมบรรจุอาหาร
ลดลงร้อยละ 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

< ร้อยละ 1.00
< ร้อยละ 1.00 - 1.49
< ร้อยละ 1.50 - 1.99
< ร้อยละ 2.00 - 2.49
< ร้อยละ 2.50 - 2.99
< ร้อยละ 3.00 - 3.49
< ร้อยละ 3.50 - 3.99
< ร้อยละ 4.00 - 4.49
< ร้อยละ 4.50 - 4.99
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป

< ร้อยละ 2.00
< ร้อยละ 2.00 - 2.99
< ร้อยละ 3.00 - 3.99
< ร้อยละ 4.00 - 4.99
< ร้อยละ 5.00 - 5.99
< ร้อยละ 6.00 - 6.99
< ร้อยละ 7.00 - 7.99
< ร้อยละ 8.00 - 8.99
< ร้อยละ 9.00 - 9.99
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

< ร้อยละ 2.00
< ร้อยละ 2.00 - 2.99
< ร้อยละ 3.00 - 3.99
< ร้อยละ 4.00 - 4.99
< ร้อยละ 5.00 - 5.99
< ร้อยละ 6.00 - 6.99
< ร้อยละ 7.00 - 7.99
< ร้อยละ 8.00 - 8.99
< ร้อยละ 9.00 - 9.99
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

< ร้อยละ 20
< ร้อยละ 20 - 29
< ร้อยละ 30 - 39
< ร้อยละ 40 - 49
< ร้อยละ 50 - 59
< ร้อยละ 60 - 69
< ร้อยละ 70 - 79
< ร้อยละ 80 - 89
< ร้อยละ 90 - 99
ร้อยละ 100

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กาหนดแนวทางปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นระบบ ดังนี้
(1) จั ด ตั้ ง “คณะท างานปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย” ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก
และความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย โดยมี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กากับดูแลสานักงาน
เลขาธิการเป็นประธาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ผู้อานวยการกอง กลุ่ม และหัวหน้า
ศูนย์เป็นคณะทางาน และมีเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการเป็นเลขานุการ
(2) ตรวจสอบปริ มาณขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้นในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบถึงปริมาณ
และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ต้องส่งกาจัดจานวนถังขยะที่มี และถุงสาหรับรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
(3) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตามมติ
คณะรัฐมนตรีภายใต้แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 2560) โดยให้มีค วามชัด เจนทั้ง วัต ถุป ระสงค์ เป้า หมาย ขั้น ตอน วิธีก าร และระยะเวลาในการปฏิบัติ
รวมถึงการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานถือเป็นหลักปฏิบัติ
ในการดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
(4) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
(5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีจิตสานึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) ติดตามประเมินผล เพื่อทราบความก้าวหน้าและทิศทางการดาเนินงานของแผนงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและกรอบเวลาของแผนงาน ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน พัฒนามาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ให้เข้มข้นขึ้นหรือยืดหยุ่นลงตามความเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจากัดเพื่อหาทางแก้ไข
มาตรการนั้น หรือการยกเลิกในกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า
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1.2 ค้านิยาม
(1) ขยะหรื อมูลฝอย (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ นค้า
เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน โรงอาหาร
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตราย
(2) วัสดุเหลือใช้ (Waste residues) หมายความถึง สิ่งของ เครื่องใช้ หรือสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว หรือที่เหลือจากความต้องการและไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป
(2.1) วัสดุเหลือใช้ทั่วไป หมายความถึง สิ่งของหรือสินค้าที่ไม่ใช้แล้วแต่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล
ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ยางรถยนต์ เศษผ้า เศษไม้
(2.2) วัส ดุเหลื อใช้ที่เป็ น อั น ตราย หมายความถึง สิ่ งของหรือสิ นค้า ที่ ไ ม่ใช้ แล้ ว และปนเปื้ อ น
หรือสัมผัสหรือมีส่วนประกอบของวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอรี่
ถ่านไฟฉาย น้ามันเครื่องใช้แล้ว ตัวทาละลาย
(3) ภาชนะรองรับขยะ (Storage Container) หมายความถึง ภาชนะสาหรับเก็บกักและรวบรวม
ขยะแต่ละประเภท ณ แหล่งกาเนิดต่าง ๆ เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ปนเปื้อนของขยะที่มีศักยภาพในการนากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสามารถนาขยะไปกาจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) การคั ด แยกขยะ (Waste Separation) หมายความถึ ง กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมจั ด แบ่ ง
หรือแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม
โดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เพื่อการนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์
(5) การใช้ประโยชน์ขยะ (Waste Utilization) หมายความถึง การนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปรรูปใช้ใหม่ การใช้ซ้า การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน การหมักปุ๋ย และการนาขยะ
มาเป็นเชื้อเพลิงแข็ง เป็นต้น
(6) การใช้ซ้า (Reuse) หมายความถึง การนาขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลื อใช้
กลับมาใช้อีกในรูปลักษณะเดิมโดยไม่ผ่านกระบวนการ แปรรูปหรือแปรสภาพ
(7) การแปรรู ป ใช้ ใ หม่ (Recycling) หมายความถึ ง การน าขยะ รี ไ ซเคิ ล ของเสี ย บรรจุ ภั ณ ฑ์
หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(8) ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในหน่วยงานหรือชุมชนโดยรายได้
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะถู ก บั น ทึ ก ลงบนสมุ ด คู่ ฝ ากของสมาชิ ก ซึ่ ง สามารถฝากหรื อ ถอนได้ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ
ธนาคารพาณิชย์ ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไว้และจาหน่ายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่าต่อไป
(9) สถานที่รับซื้อของเก่า (Junk shop) หมายความถึง สถานที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อการซื้อ -ขาย
ขยะรีไซเคิล วัสดุเหลือใช้หรือของเก่าที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวด กระป๋อง แก้ว
พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ และมีการรวบรวมไว้เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป
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1.3 แนวคิดและกระบวนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
1.3.1 แนวคิดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
(1) วิธีช่วยลดปริมาณขยะด้วยแนวคิด 5Rs
(1.1) REDUCE
การลดปริ ม าณขยะที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เช่ น การลดปริ ม าณการใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
โดยเลื อกใช้สิ นค้าที่บ รรจุ ในบรรจุ ภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนขนาดเล็ก การเลื อกใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
(1.2) REUSE
การน ามาใช้ ใ หม่ ห รื อ เป็ น การใช้ ซ้ า เช่ น น าขวดกาแฟมาใส่ น้ า ตาล
การใช้ ก ระดาษพิ ม พ์ ทั้ ง สองหน้ า ซึ่ ง เป็ น การพยายามใช้ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ หลาย ๆ ครั้ ง ก่ อ นที่ จ ะทิ้ ง หรื อ
เลือกใช้ของใหม่
(1.3) REPAIR
การน ามาแก้ ไ ข โดยน าวั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ ที่ ช ารุ ด เสี ย หายมาซ่ อ มใช้ ใ หม่
ก่อนที่จะทิ้งเป็นขยะ
(1.4) RECYCLE
การหมุนเวียนกลับมาใช้ นาขยะมาแปรรูปตามกระบวนการของแต่ละประเภท
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่
(1.5) REJECT
การหลี ก เลี่ ย งการใช้ วั ส ดุ ที่ ท าลายยาก หรื อ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ค รั้ ง เดี ย วทิ้ ง เช่ น โฟม
รวมถึงการปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
(2) การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตส้านึก
(2.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ สลค. ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
และคัดแยกของเสียอันตราย ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2.2) รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส้ า นึ ก ในการลด คั ด แยก และน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ แ ละ
คัดแยกของเสียอันตราย ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3.2 กระบวนการการลดขยะมูลฝอย
(1) การประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
(1.1) Reduce การลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น คือการเลือกใช้สินค้า ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ
หรือเกิดน้อยที่สุด ลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เป็นการลด
ปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใช้ถุงผ้า/ตะกร้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู
ใช้ปิ่ น โตหรื อกล่ องข้าวใส่ อ าหารแทนกล่ อ งโฟม เลื อกซื้อสิ นค้าที่ ใช้ บ รรจุภัณ ฑ์ ที่เ ป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยใช้วิธีจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่
1.1.1 กิจกรรมให้ยืมถุงผ้า
1.1.2 กิจกรรมรณรงค์ใช้กล่องข้าว จานใส่อาหาร หรือใช้แก้วน้าส่วนตัวใส่เครื่องดื่ม
1.1.3 กิจกรรมการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยงดเว้นการให้บริการ
เครื่องดื่มแบบซองทรีอินวัน และใช้ขนมเบรกที่มีบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ใบตอง
1.1.4 กิจกรรมจับปรับคนนาถุงพลาสติกและโฟมเข้ามาที่ทางาน
1.1.5 ลดราคาให้แก่ผู้ที่นาแก้วน้าส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม
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(1.2) Reuse การใช้ซ้าให้คุ้มค่า คือการนาสิ่งของ (ขยะ) ที่ต้องทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น
การใช้ ก ระดาษทั้ ง สองหน้ า ใช้ ภ าชนะที่ ส ามารถใช้ ซ้ าได้ เสื้ อ ผ้ า เก่ า น าไปบริ จ าคหรื อ น ามาท าผ้ า ถู พื้ น
โดยใช้กิจกรรมรณรงค์ ได้แก่
1.2.1 กิจกรรมรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า
1.2.2 กิ จ กรรมรณรงค์ ให้ ใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ซ้าได้ เช่ น กระบอกน้า กระติ กน้ า
ปิ่นโต เป็นต้น
1.2.3 กิจ กรรมให้ ยืมถุงผ้ า ถุงผ้ าที่ใช้ในกิจ กรรม บางส่ ว นได้รับบริ จาคมาจาก
คนที่มีถุงผ้าหลาย ๆ ใบ นามาใช้ซ้าในกิจกรรม
(1.3) Recycle การรวบรวมน้า กลับมาใช้ใ หม่ คือการนาเอาสิ่ งของหรือวัสดุ (ขยะ)
ที่ จ ะทิ้ ง ไปแปรรู ป ในกระบวนการอุ ต สาหกรรม โดยการคั ด แยกขยะมู ล ฝอยแต่ ล ะประเภทในส านั ก งาน
เพื่อน าวัส ดุที่ ยั งสามารถน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ได้ หมุนเวียนกลั บเข้ า มาสู่ ก ระบวนการผลิ ต ตามกระบวนการ
แต่ละประเภท เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ ว กระดาษ
พลาสติก และโลหะ/อโลหะ ซึ่งเมื่อคัดแยกแล้วเราจะนาไปขายหรือ จัดกิจกรรมเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
ได้แก่
1.3.1 กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
1.3.2 กิจกรรมรับบริจาคอลูมิเนียมเพื่อนาไปทาขาเทียม
1.3.3 กิจกรรมรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มเพื่อส่งให้แก่โครงการหลังคาเขียว
1.3.4 กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
(2) แนวทางปฏิบัติการลดขยะมูลฝอย
(2.1) ส้านักงาน/ห้องประชุม
2.1.1 การอบรมให้ความรู้ เรื่องการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน รวมถึงพนักงานทาความสะอาด
2.1.2 การประชาสั ม พั น ธ์ ล ดการใช้ ก ล่ อ งโฟมบรรจุ อ าหาร และถุ ง พลาสติ ก
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เสียงตามสาย Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศการ
2.1.3 ใช้ ก ระดาษสองหน้ า เพื่ อ ลดการใช้ ก ระดาษในส านั ก งาน และคั ด แยก
กระดาษที่ใช้แล้ว ออกเป็นกระดาษ A4 และกระดาษอื่น ๆ เพื่อง่ายต่อการนาไปรีไซเคิล
2.1.4 เลือกใช้วัสดุสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.1.5 จั ด เตรี ย มไฟล์ ข้ อ มู ล ที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามารถดาวน์ โ หลดได้ จ าก
อินเทอร์เน็ต หรือใช้จัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้า หรือใช้เอกสารเท่าที่จาเป็น
2.1.6 ควรให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ม และอาหารว่างที่ ส ร้ างขยะมู ล ฝอยน้อ ยชิ้น เช่น
เครื่องดื่มชา กาแฟ ให้ใช้แบบบรรจุขวดสาหรับตักชง งดใช้แบบซอง
2.1.7 จัดบริการน้าดื่มในเหยือกพร้อมแก้วเปล่า หากจาเป็นต้องใช้น้าดื่มบรรจุขวด
ในกรณีที่มผี ู้เข้าร่วมประชุมจานวนมาก ควรเลือกใช้น้าดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Plastic Bottle
Cap Seal)
2.1.8 เลือกใช้วัสดุธรรมชาติหรือวั สดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมส าหรับเป็ นวัส ดุ
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ใบตอง หรือพลาสติกที่สังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ กระดาษ งดใช้โฟมและพลาสติก
ในการตกแต่งสถานที่
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(2.2) โรงอาหาร/ร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน
2.2.1 กาหนดให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดโฟม โดยการออกนโยบายและกาหนดให้
ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารและร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ด้วยการใช้ภาชนะ
ที่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ เช่น ปิ่นโต กล่องข้าว หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย
เช่น ใบตอง กระดาษ และห้ามไม่ให้นากล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน
2.2.2 กาหนดให้เป็นหน่วยงานที่ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว โดยการออกนโยบาย
และก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบการและร้ า นค้ า ในพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงาน ลดการแจกถุ ง พลาสติ ก แบบหู หิ้ ว
สาหรับใส่สินค้า และรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบหู หิ้ ว
ในการใส่สินค้า
2.2.3 ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าได้แทนการใช้วัสดุที่ใช้ครั้งเดียว เช่น การใช้แก้วน้า
แทนแก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สร้างแรงจูงใจโดยการลดราคาหรือทาบัตรสะสมแต้มสาหรับผู้ที่นา
แก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มในโรงอาหาร
(2.3) บริเวณพื้นที่โดยรอบของหน่วยงาน
มีการประกาศเพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบถึงนโยบายของหน่วยงาน เช่น ถ้าหน่วยงาน
กาหนดให้ภายในหน่วยงานเป็นพื้นที่ปลอดโฟม ให้มีการติดประกาศและขอความร่วมมือไม่ให้บุคลากรรวมถึง
บุคคลภายนอกนากล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในพื้นที่ เป็นต้น
1.3.3 กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย
(1) แนวปฏิบัติการคัดแยกตามประเภทขยะมูลฝอย
โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
(1.1) ขยะอิ น ทรี ย์ หรื อ มู ล ฝอยย่ อ ยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสี ย และย่ อ ยสลายได้ เ ร็ ว
สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก
หรือ เศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
ขยะย่อยสลาย
คัดแยกใส่ถุง

ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย คือ ถังสีเขียว

(1.2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม
ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น
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) วัตถุที่ทาให้เกิดโรค
6) วัตถุกัมมันตรังสี
7) วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
8) วัตถุกัดกร่อน
9) วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
10) วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทา
ให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ บุ ค คล สั ต ว์ พื ช หรื อ ทรั พ ย์ เช่ น หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ถ่ า นไฟฉาย หรื อ แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกาจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น
ขยะอันตราย
คัดแยกใส่ถุง

ถังรองรับมูลฝอยอันตราย คือ ถังสีสม้

(1.4) ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์ เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสาหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธี
รีดความร้อน เป็นต้น
ขยะทั่วไป
คัดแยกใส่ถุง

ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป คือ ถังสีน้าเงิน

การคัดแยกขยะมูลฝอยในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้วิธีคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภทตามนี้ ทั้งภายใน
สานักงานและโรงอาหาร โดยภายในสานักงานกอง/กลุ่มจะแยกขยะมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ จุดละ 3 ประเภท ได้แก่
ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอินทรีย์ ในส่วนของขยะอันตรายใช้วิธีรวมเป็นจุดเดียวที่สะดวกต่อการเข้าถึง
ในพื้นที่ที่กาหนดเนื่องจากขยะอันตรายเกิดขึ้นในปริมาณน้อย
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(2) สัญลักษณ์และสีของถังขยะ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

(3) วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท และการน้าไปใช้ประโยชน์/การจัดการ
ประเภท

วิธีคัดแยก

การน้าไปใช้ประโยชน์/การจัดการ

ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย

- คัดแยกอาหาร กิ่งไม้ และใบไม้ออก
จากขยะอื่น ๆ
- จัดหาภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อแยกเศษ
อาหาร ผัก ผลไม้

- รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์
- นาเศษผักผลไม้และเศษอาหารไปทา
ขยะหอมหรือน้าหมักจุลินทรีย์ [EM]
- เศษใบไม้กิ่งไม้ ผสมกับกากที่ได้ จาก
การท าขยะหอมกลายเป็ น ปุ๋ ย หมั ก
อินทรีย์

ขยะรีไซเคิล

- แยกขยะรี ไ ซเคิ ล ที่ ข ายได้ แ ต่ ล ะ - รวบรวมมาเข้ า กิ จ กรรมของชุ ม ชน
ประเภทให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกใน เช่น ธนาคารขยะแลกแต้ม ขยะแลกไข่
การหยิบใช้หรือจาหน่าย
ธนาคารขยะผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น
- นามาใช้ซ้าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์
ในบ้าน เช่น ขวดน้าพลาสติกมาตัดเพื่อ
ปลูกต้นไม้ กระป๋องน้าอัดลมตัดฝาใช้
เป็นแก้วน้า ขวดแก้วมาใส่กาแฟ ฯลฯ
- นาไปขายหรือจาหน่าย

ขยะอันตราย (ขยะพิษ)

- แยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่น ๆ
โดยในการคัดแยกต้องระวังไม่ใ ห้ขยะ
อันตรายแตกหัก หรือ สารเคมีที่บรรจุ
อยู่เข้าสู่ร่างกาย

ขยะทั่วไป

- แยกขยะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่า - จั ด การโดยน าไปฝั งยั งหลุ ม ฝั งกลบ
สาหรับนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น หรือเข้าเตาเผาขยะ
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน
เศษอาหาร ห่อพลาสติกใส่ขนม

- ขยะอันตรายบางประเภทสามารถนา
กลั บ มาแปรรู ป ใช้ ใ หม่ไ ด้ เช่ น หลอด
ฟลู อ อเรสเซนต์ แ บบตรง แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถ่านชาร์จ เป็นต้น
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมูลค่าพอที่จะขายได้
- กาจัดโดยฝังกลบ/ระบบเตาเผา
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(4) การจัดวางถังขยะ
ฝ่ า ยอาคารสถานที่ ข องหน่ ว ยงานเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ใ ห้ มี ก ารจั ด เตรี ย มถั ง ขยะ
อุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่ วนบุ คคล และถุงบรรจุขยะมู ลฝอย พร้อมทั้งติดป้ายระบุประเภทของขยะมู ลฝอย
ให้ชัดเจนและจัดเตรียมให้เพียงพอกับการใช้งาน ดังนี้
(4.1) ห้องประชุม
1) จัดเตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมประชุม
ไม่ต้องการบริเวณทางออก เพื่อนาไปใช้ซ้าหรือรวบรวมไปจาหน่าย
2) จั ดให้ มีภ าชนะเพื่ อรองรับ การแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสะดวกต่ อ การ
นาไปใช้ประโยชน์หรือกาจัดทิ้ง
(4.2) ส้านักงาน
1) จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอย โดยอย่างน้อยควรมีการแยกออกเป็นขยะรีไซเคิล
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
2) ตั้ ง ถั ง ขยะทั่ ว ไปไว้ คู่ กั บ ถั ง ขยะรี ไ ซเคิ ล อย่ า งน้ อ ยชั้ น ละ 1 จุ ด โดยขยะทั่ ว ไป
ให้เก็บทุกวันไปยังสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยเพื่อรอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนาไปกาจัด สาหรับขยะรีไซเคิล
ให้เก็บรวบรวมเพื่อนาไปจาหน่าย
3) ตั้งถังขยะอันตรายไว้ ณ จุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เช่น บริเวณหน้าห้องน้า ฯลฯ
เพียงจุดเดียวในอาคารและแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ และมีเมื่อมีปริมาณมากแล้วให้ส่งต่อให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบนาไปกาจัด
4) จัดภาชนะรองรับกระดาษที่มีการใช้เพียงหน้าเดียว เพื่อใช้ซ้าเป็นกระดาษสองหน้า
สาหรับกระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วรวบรวมนาไปขายพร้อมกับขยะรีไซเคิลอื่น ๆ
(4.3) โรงอาหาร/ร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน
การคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงอาหาร ควรแยกเศษอาหาร น้าและน้าแข็ง ขยะรีไซเคิล
และขยะทั่วไป ลงในภาชนะรองรับตามประเภทของขยะมูลฝอยที่กาหนดเพื่อง่ายและสะดวกต่อการนาไป
ใช้ประโยชน์หรือกาจัด
(4.4) บริเวณพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน
1) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยสาหรับให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ โดยอย่างน้อย
ควรมีการแยกออกเป็นขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป
2) ภาชนะที่ จั ด เพื่ อ รองรั บ ขยะมู ล ฝอยแยกประเภทควรมี ลั ก ษณะกลมกลื นกับ
บริเวณและพื้นที่
3) ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะและวิธีการทิ้งให้ถูกถัง เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ทราบ
(4.5) สถานที่เก็บกักขยะมูลฝอย
1) ควรตั้งในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหลังคาป้องกันฝนไม่ให้สาดเข้าด้านใน
มีผนังหรือฉากกั้น เพื่อไม่ให้เกิดทัศนอุ จาดและมีพื้นที่เพียงพอให้รถเก็บขยะสามารถเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย
ได้โดยง่าย
2) ควรมีพื้นที่และภาชนะเพียงพอสาหรับการเก็บกักขยะมูลฝอยอย่างน้อย 3 เท่า
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
3) ควรทาความสะอาดสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรคและสัตว์รบกวน
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4) ขยะอินทรีย์ ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์รบกวน
ถ้ามีการนาไปใช้ประโยชน์หลายรูปแบบควรมีการติดป้ายระบุอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น
โดยขยะอินทรีย์ควรเก็บขนออกเพื่อไปใช้ประโยชน์วันต่อวันเพื่อป้องกันปัญหาสัตว์รบกวน เชื้อโรค และกลิ่น
5) ขยะรี ไซเคิล ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ
ที่มีการติดป้ายระบุอย่างชัดเจน เช่น ขวดพลาสติกใส กระป๋องเครื่องดื่มที่ทาจากอะลูมิเนียม ขวดแก้ว เป็นต้น
และมีการจัดแบ่งพื้นที่หรือทาที่กั้นแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกในการขนย้าย
ไปจาหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าต่อไป
6) ขยะอันตราย ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะอันตรายประเภทต่าง ๆ
ที่มีการติดป้ายระบุอย่างชัดเจน เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์หลอดไฟ เป็นต้น และมีการจัดแบ่งพื้นที่
หรือทาที่กั้นแยกขยะอันตรายแต่ล ะประเภทไว้โ ดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของขยะอัน ตราย
ที่เก็บไว้กับขยะมูลฝอยอื่นซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้หากมีการจัดเก็บอย่างไม่ถูกต้อง
7) ขยะทั่ ว ไป ควรมี ส ถานที่ เ ก็ บ รวบรวมขยะทั่ ว ไปอย่ า งน้ อ ยตามที่ ก าหนด
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิกู ล ของอาคารสถานที่ แ ละสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2548 ซึ่งมีขนาดประมาณ 2 เมตร x 3 เมตร และเพียงพอที่จะสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยอื่ น ๆ
ได้ประมาณ 3 วัน
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1.3.4 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
ของหน่วยงาน
การรวบรวมขยะมูลฝอย
ล้าดับ
จุด
ผู้ประสาน
วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
รวบรวม
งาน
1
เศษอาหาร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบ
จุด
ผูป้ ระกอบ ฝ่ายอาคาร
จากการ
แยกเศษ
การในโรง รวบรวม การในโรง
สถานที่
ประกอบ
อาหาร
อาหาร
เศษ
อาหาร
อาหารของ
รวบรวมไว้ใน
อาหาร
ผู้ประกอบการ
ภาชนะที่
กาหนด
2
เศษอาหาร
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
จุด
พนักงาน ฝ่ายอาคาร
จากการ
ทุกคนแยก
ทุกคน
รวบรวม ทาความ
สถานที่
รับประทาน
เศษอาหาร
เศษ
สะอาด
อาหารใน
รวบรวมไว้ใน
อาหาร
ห้องอาหาร
ภาชนะที่
กาหนด
3
ขวดแก้ว
แยกทิ้งลง
เจ้าหน้าที่ สถานที่
พนักงาน ฝ่ายอาคาร
ภาชนะรองรับ
ทุกคน
เก็บ
ทาความ
สถานที่
ตามที่
รวบรวม
สะอาด
ระบุไว้
ขยะ
รีไซเคิล
4
กระดาษ
ทิ้งลงใน
เจ้าหน้าที่
จุด
พนักงาน ฝ่ายอาคาร
คอมพิวเตอร์
ภาชนะ
ทุกคน
รวบรวม ทาความ
สถานที่
ที่ใช้แล้ว
รองรับ
เศษ
สะอาด
กระดาษ
5
ขวดเครื่องดื่ม เทเครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่
สถานที่
พนักงาน ฝ่ายอาคาร
ที่ทาจาก
ออกให้หมด
ทุกคน
เก็บ
ทาความ
สถานที่
พลาสติกใส
แยกทิ้งลง
รวบรวม
สะอาด
(PET)
ภาชนะรองรับ
ขยะ
ตามที่ระบุ
รีไซเคิล
6
6.1
เทอาหารและ เจ้าหน้าที่
สถานที่
พนักงาน ฝ่ายอาคาร
พลาสติกอื่น ๆ เครื่องดื่มออก
ทุกคน
เก็บ
ทาความ
สถานที่
ที่สามารถ
ให้หมด
รวบรวม
สะอาด
นากลับไป
แยกทิ้งลง
ขยะ
รีไซเคิลได้
ภาชนะรองรับ
รีไซเคิล
ตามที่ระบุ
6.2
สถานที่
พนักงาน ฝ่ายอาคาร
พลาสติกอื่น ๆ
เก็บกัก
ทาความ
สถานที่
ที่ไม่สามารถ
ขยะ
สะอาด
นากลับไป
ทั่วไป
รีไซเคิลได้
7
กระป๋อง
เทเครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่ สถานที่
พนักงาน ฝ่ายอาคาร
เครื่องดื่มที่ทา ออกให้หมด
ทุกคน
เก็บ
ทาความ
สถานที่
จาก
แยกทิ้งลง
รวบรวม
สะอาด
อะลูมิเนียม ภาชนะรองรับ
ขยะ
ตามที่ระบุ
รีไซเคิล
ชนิดของขยะ
มูลฝอย

การจัดการเบื้องต้น

การจัดการสุดท้าย
วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

ความถี่

จัดให้มี
เอกชน
ดาเนินการ
เก็บขนเพื่อ
นาไปเลี้ยง
สัตว์
จัดให้มี
เอกชน
ดาเนินการ
เก็บขนเพื่อ
นาไปเลี้ยง
สัตว์
ขายให้
ผู้ประกอบการ
รับซื้อของเก่า

บริษัท
เอกชน

ทุกวัน

บริษัท
เอกชน

ทุกวัน

พนักงาน
ทาความ
สะอาด

1 ครั้ง/
1
สัปดาห์

ขายให้
ผู้ประกอบการ
รับซื้อของเก่า

บริษัท
เอกชน

1 ครั้ง/
1 เดือน

ขายให้
ผู้ประกอบการ
รับซื้อของเก่า

พนักงาน
ทาความ
สะอาด

1 ครั้ง/
1
สัปดาห์

ขายให้
ผู้ประกอบการ
รับซื้อของเก่า

พนักงาน
ทาความ
สะอาด

1 ครั้ง/
1
สัปดาห์

ดาเนินการ
กาจัด
อย่างถูกต้อง

กทม.

ทุกวัน

ขายให้
พนักงาน
ผู้ประกอบการ ทาความ
รับซื้อของเก่า
สะอาด
ส่งให้โครงการ โครงการ
บริจาค
บริจาค
อะลูมิเนียม อะลูมิเนียม
เพื่อจัดทา
เพื่อจัดทา
ขาเทียม
ขาเทียม
พระราชทาน พระราชทาน

1 ครั้ง/
1
สัปดาห์
1 ครั้ง/
3 เดือน
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การจัดการสุดท้าย
ล้าดับ
จุด
ผู้ประสาน
วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
รวบรวม
งาน
8
กระป๋องเหล็ก
แยกทิ้งลง
เจ้าหน้าที่ สถานที่เก็บ พนักงาน ฝ่ายอาคาร
ขายให้
พนักงาน
รวบรวม
ภาชนะรองรับ
ทุกคน
ทาความ
สถานที่ ผู้ประกอบการ ทาความ
ขยะรีไซเคิล
ตามที่ระบุไว้
สะอาด
รับซื้อของเก่า
สะอาด
9
แบตเตอรี่
แยกทิ้งลงใน
เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงานทา ฝ่ายอาคาร ดาเนินการ
กทม.
โทรศัพท์
ถังขยะอันตราย
ทุกคน
รองรับ ความสะอาด/ สถานที
กาจัด
มือถือและ
หรือจุดที่
ขยะ
ฝ่ายอาคาร
อย่างถูกต้อง
แบตเตอรี่
กาหนด
อันตราย
สถานที่
จัดส่งไปให้
โครงการที่
ที่สามารถอัด
โครงการที่รับ
รับเพื่อ
ประจุไฟใหม่ได้
เพื่อนาไป
นาไป
ทุกชนิด
Recycle
Recycle
10
หลอดฟลูออ แยกทิ้งลงใน
เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงานทา ฝ่ายอาคาร ดาเนินการ
กทม.
เรสเซนต์
ถังขยะ
ทุกคน
รองรับ ความสะอาด/ สถานที่
กาจัด
ชนิดตรงและ
อันตราย
ขยะ
ฝ่ายอาคาร
อย่างถูกต้อง
ไม่แตกหัก
อันตราย
สถานที่
จัดส่งไปให้
โครงการที่
โครงการที่รับ รับเพื่อนาไป
เพื่อนาไป
Recycle
Recycle
11
ถ่านไฟฉาย
แยกทิ้งลงใน
เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงานทา ฝ่ายอาคาร ดาเนินการ
กทม.
ทุกขนาด
ถังขยะ
ทุกคน
รองรับ ความสะอาด/ สถานที่
กาจัด
ที่ไม่สามารถ
อันตราย
ขยะ
ฝ่ายอาคาร
อย่างถูกต้อง
อัดประจุไฟ
อันตราย
สถานที่
ใหม่ได้
12
หลอดฟลูออ แยกทิ้งลงใน
เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงานทา ฝ่ายอาคาร ดาเนินการ
กทม.
เรสเซนต์
ถังขยะ
ทุกคน
รองรับ ความสะอาด/ สถานที่
กาจัด
ประเภทอื่น ๆ
อันตราย
ขยะ
ฝ่ายอาคาร
อย่างถูกต้อง
อันตราย
สถานที่
13
ภาชนะบรรจุ แยกทิ้งลงใน
เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงานทา ฝ่ายอาคาร ดาเนินการ
กทม.
สารเคมีต่าง ๆ
ถังขยะ
ทุกคน
รองรับ ความสะอาด/ สถานที่
กาจัด
เช่น
อันตราย
ขยะ
ฝ่ายอาคาร
อย่างถูกต้อง
กระป๋องสเปรย์
อันตราย
สถานที่
เป็นต้น
แต่ละ
จาหน่ายตาม
14
อะไหล่
เก็บรวบรวม
เจ้าหน้าที่
ฝ่าย
ฝ่าย
บริษัท
คอมพิวเตอร์
ส่งฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ สานัก/ บริหารงาน บริหารงาน ระเบียบพัสดุฯ
เอกชน
พ.ศ. 2535
เช่น ชิ้นส่วน
บริหารงาน
การดูแล กอง/กลุ่ม ทั่วไปของ ทั่วไปของ
แยกเก็
บ
เพื่อนาไป
อิเล็กทรอนิกส์
ทั่วไปของ
คอมพิวเตอร์
แต่ละ
แต่ละ
รวบรวม
ด
าเนินการ
อุปกรณ์ต่อพ่วง แต่ละสานัก/
สานัก/กอง/
สานัก/
เอง
รีไซเคิล
เป็นต้น
กอง/กลุ่ม
กลุ่ม
กอง/กลุ่ม
หรือกาจัด
ชนิดของขยะ
มูลฝอย

การจัดการเบื้องต้น

ความถี่
1 ครั้ง/
1
สัปดาห์
1 ครั้ง/
6 เดือน
1 ครั้ง/
6 เดือน
1 ครั้ง/
6 เดือน
1 ครั้ง/
6 เดือน

1 ครั้ง/
6 เดือน

1 ครั้ง/
6 เดือน

1 ครั้ง/
6 เดือน

1 ครั้ง/
1 ปี
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เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เสื่อมสภาพ
(ครุภัณฑ์)

เก็บรวบรวม
ส่งฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไปของ
แต่ละสานัก/
กอง/กลุ่ม

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
การดูแล
คอมพิวเตอร์

แต่ละ
สานัก/
กอง/กลุม่
แยกเก็บ
รวบรวม
เอง

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไปของ
แต่ละ
สานัก/กอง/
กลุ่ม

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไปของ
แต่ละ
สานัก/
กอง/กลุ่ม

จาหน่ายตาม
ระเบียบพัสดุฯ
พ.ศ. 2535
เพื่อนาไป
ดาเนินการ
รีไซเคิล
หรือกาจัด

บริษัท
เอกชน

1 ครั้ง/
1 ปี
และต้อง
สอดคล้อง
กับแบบ
แผนของ
ทางราชการ
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ขยะทั่วไป

แยกทิ้งลง
ภาชนะรองรับ
ขยะทั่วไป

เจ้าหน้าที่
ทุกคน

สถานที่
เก็บกัก

พนักงาน
ทาความ
สะอาด

ฝ่ายอาคาร
สถานที่

ดาเนินการ
กาจัด
อย่างถูกต้อง

กทม.

ทุกวัน

ขยะทั่วไป

ขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยรีไซเคิล

ขยะมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยย่อยสลำย

ขยะมูลฝอยอันตรำย

กำรคัดแยกกระดำษ
- แยกประเภทขายได้ราคาดีกว่า
กำรคัดแยกแก้ว
- ถอดฝา
ริน/เทของเหลวภายในขวด
ออก
- แยกประเภทตามสีขวด
กำรคัดแยกพลำสติก
- แยกประเภทขวด
สังเกตจากสัญลักษณ์
จะขายได้ราคาดีกว่า

หลอดไฟ
ถ่านไฟฉาย

คัดแยก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ภาชนะบรรจุสารอันตราย
เช่น กระป๋องสเปรย์

หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง
กำรคัดแยกอะลูมเิ นียม
- กระป๋องอะลูมิเนียมทาให้แบน
- แยกกระป๋องเหล็กออก

นำเข้ำสู่กิจกรรมกำรรีไซเคิล

ขยะมูลฝอยทั่วไป

แบตเตอรี่มือถือและถ่านไฟฉายอัดประจุ
(Rechargeable)

นำไปกำจัดอย่ำงถูกต้อง เช่น กำรฝังกลบแบบปลอดภัย (Secure Landfill)

ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้
ไม่เป็นอันตราย
และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล

ฝังกลบสถำนทีก่ ำจัดขยะมูลฝอย
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1.5 ขั้นตอนการดาเนินงาน

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตั้ง “คณะทำงำนปฏิบัติกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย”
ทาแผนปฏิบัติการฯ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน
เป้ำหมำย

- ลดปริมำณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัด ร้อยละ 5
- ลดกำรทิ้งแก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลำสติกหูหิ้ว ร้อยละ 10
- งดใช้โฟมบรรจุอำหำร ร้อยละ 100
ประชุมชี้แจง/อบรมในหน่วยงำนเพื่อให้ทรำบแนวทำงในกำรเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐำน

จัดทำสื่อ
จัดอบรมให้
บุคลำกร

ดำเนินกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ

กิจกรรม
วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
หำกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยให้หำแนวทำง
แก้ไขหรือจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
รำยงำนผล (ตำมแบบฟอร์ม)
รำยงำนผลข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษ
เป็นรำยเดือน
กรมควบคุมมลพิษ รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ให้ ครม. ทรำบ รำยปี

- จำนวนบุคลำกร
- ปริมำณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด
- จำนวนแก้วน้ำพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง/
ถุงพลำสติกหูหิ้ว/โฟมบรรจุอำหำรที่ทิ้ง
ในถังขยะ
ส่งข้อมูลพื้นฐำนและกิจกรรม
ให้กรมควบคุมมลพิษ
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1.5.1 มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
ตั้ง “คณะทำงำนปฏิบัติกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” (ภำคผนวก)
1.5.2 ประชุมชี้แจง/อบรมในหน่วยงำนเพื่อให้ทรำบแนวทำงในกำรเก็บข้อมูล
 ผู้ บ ริ ห ำรองค์ ก ำรประกำศนโยบำย/สื่ อ สำรให้ บุ ค ลำกรได้ รั บ รู้ แ ละเข้ ำ ใจอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง
ต่อนโยบำยลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
 อบรมบุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำน เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล /พนั ก งำนท ำควำมสะอำด
และผู้ ป ระกอบกำร/ร้ ำ นค้ ำ ให้ ท รำบแนวทำงในกำรลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
รวมถึงกำรเก็บข้อมูล
1.5.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน/กำรนำส่งข้อมูล
(1) ข้อมูลพื้นฐำน
 จำนวนบุคลำกร
 ปริมำณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด
 จำนวนแก้วน้ำพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง/
 ถุงพลำสติกหูหิ้ว/โฟมบรรจุอำหำรที่ทิ้งในถังขยะ
(2) ส่งข้อมูลพื้นฐำนและกิจกรรมให้กรมควบคุมมลพิษ
(2.1) รำยงำนผลรำยเดื อ น ตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ (หน้ำ 17) โดยส่งข้อมูลทุกเดือนและส่งภำยในวันที่ 7
ของเดื อ นถั ด ไป ทำงอี เ มล์ 3rgovernment@gmail.com รำยงำนจนถึ ง เดื อ นสิ ง หำคม 2562
โดยส่งข้อมูลภำยในวันที่ 7 กันยำยน 2562
(2.2) รำยงำนผลรอบ 6 เดือน ตำมแบบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ รอบ 6 เดือน (หน้ำ 18) ส่งภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2562
พร้อมรำยงำนผลรำยเดือน
(3) กำรรำยงำนผลตำมแบบบันทึกปริมำณขยะมูลฝอย (หน้ำ 15) และแบบสำรวจร้ำนค้ำ
ในหน่วยงำนตำมมำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สลค. (หน้ำ 16) ให้เจ้ ำหน้ำที่ผู้เก็บข้อมูล/
ร้ ำนค้ำ จั ดเก็บ ข้อมูล ส่ งส ำนั กงำนเลขำธิกำร กลุ่ มบริห ำรงำนพัส ดุและอำคำรสถำนที่ทุกสัปดำห์
เพื่อรวมรวมข้อมูลนำส่งกรมควบคุมมลพิษ ตำม (2)
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2.2 แนวทางด าเนิ น การตามแผน โดยก าหนดกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
การกาหนดกิจกรรมตามแผนใช้วิธีการดาเนินกิจกรรมเป็นรายเดือน โดยใช้ผลในการรายงาน
แต่ละเดือนเพื่อประเมินผลพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนในรอบไตรมาสต่อไปหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
(1) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและตระหนักถึงเป้าหมาย
1. แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
2. จัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
3. ผู้ บ ริ ห ารแถลงนโยบายตามมาตรการลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
โดยสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานได้ รั บ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจ รวมถึ ง
ออกหนังสือเวียนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
4. สารวจ ประเมิน จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะมูลฝอย
- อบรมพนักงานทาความสะอาดถึงวิธีการจัดการขยะ และการจัดเก็บ
ข้อมูล
- อบรมผู้ประกอบการ/ร้านค้า ถึงแนวทางตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในการทาข้อตกลง เช่น การลดราคาเมื่อนาแก้วส่วนตัว
มาซื้อเครื่องดื่ม การห้ามใช้โฟม เป็นต้น รวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล
- อบรมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะ
(2) สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ การปลู ก จิ ต ส านึ ก รวมถึ ง การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด
ความร่วมมือในการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
1. การจัดทาป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ รั บ รู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการปั ญ หาและสถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอย
แนวทางลดการใช้พลาสติกและโฟม เป็นต้น
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เป็นกิจกรรมที่สามารถทาได้ง่าย
เนื่ องจากกิจ กรรมนี้ ส ามารถทาได้เลยและไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ เพียงแค่ส อดแทรกเนื้อหาสาระ
ที่เกี่ย วข้องกับ โครงการหรื อกิจ กรรมลดการใช้พลาสติกและโฟมเข้าไป ซึ่งจะทาให้ บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถรับฟังและรับรู้ข่าวสารได้เป็นอย่างดีและเกิดการมีส่วนร่วมได้ในที่สุด
3. กิ จ กรรมการรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาพลาสติกและโฟม
โดยคาดหวังจะให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลาสติกและโฟม เช่น การเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์
การแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม
4. กิจกรรมการซื้อสินค้าไม่ใส่ถุงพลาสติก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร
ในหน่ ว ยงานเล็ ง เห็ น ปั ญ หาการจั ด การขยะมู ล ฝอยประเภทพลาสติ ก และโฟม การให้ ค วามร่ ว มมื อ
และมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม โดยการลดการใช้ ถุงพลาสติกและโฟมด้วยความสมัครใจในกรณีการซื้อสินค้า
จากร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ โดยนาถุงผ้าหรือภาชนะอื่น ๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า เข้ามาในร้านค้า หรือร้าน
สะดวกซื้อ เพื่อซื้อสินค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมถึงกาหนดให้มีจุดให้บริการยืมถุงผ้าและจุดรับบริจาคถุงผ้าเหลือใช้
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โดยก าหนดกิ จ กรรม และเป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามไตรมาส 2 ดังนี้
การกาหนดเป้าหมายและกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
1) ขยะมูลฝอย เป้าหมายลดลง ร้อยละ 1
 สร้างความรู้เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย
 รณรงค์ปลูกฝังจิตสานึก
 ลดการใช้หลอดพลาสติก
 พกช้อน ส้อม ตะเกียบ
 การใช้กระดาษ 2 หน้า
(2) ถุงพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 2
 ป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
 ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 มีจุดให้บริการยืมถุงผ้า
 มีจุดรับบริจาคถุงผ้า
 งดใช้ถุงสายเดี่ยว
(3) แก้วพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 2
 ป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
 พกขวดน้า/แก้วน้าส่วนตัว
 ลดราคาให้ผู้ที่นาแก้วน้าส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม
 ร้านค้าเลิกใช้แก้วพลาสติก โดยใช้แก้วที่ทาจากกระดาษแทน
(4) โฟมบรรจุอาหาร เป้าหมายลดลง ร้อยละ 10
 ติดป้ายเขตปลอดโฟม
 ร้ านค้าเลิ กใช้โ ฟมโดยเด็ดขาด โดยในช่ว งแรกอาจยืดหยุ่น ให้ ส ถานประกอบการ/
ร้านค้า ที่ยังมีกล่องโฟมเหลืออยู่หาทางระบายกล่องโฟมหรือใช้จนหมด
 กาหนดให้เป็นหน่วยงานปลอดโฟม โดยไม่ให้นากล่องโฟมจากภายนอกเข้ามา
 พกกล่องข้าว/ปิ่นโตใส่อาหาร
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารทีท
่ าจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย
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ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)
(1) ส่ งเสริ มให้ ใช้ถุงผ้ ามากขึ้นและทุกคนในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีแก้ว/กระบอกน้าส่วนตัว
(2) กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ โดยจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY
(3) ติดตามประเมินผล หามาตรการเพิ่มเติมถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล
2. เลือกกิจกรรมเพิ่มเติมในกรณีที่สรุปผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- เดินรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลด คัดแยกขยะ
- อบรมพนักงานทาความสะอาด กรณี มีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล
หรือวิธีในการจัดการขยะ เป็นต้น
- อบรมบุคลากรในหน่วยงาน กรณี มีปัญหาในการคัดแยกขยะ
- กาหนดมาตรการหรือข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการ/ร้านค้า เพื่อ
กระตุ้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยก าหนดกิ จ กรรม และเป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามไตรมาส 3 ดังนี้
การกาหนดเป้าหมายและกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
(1) ขยะมูลฝอย เป้าหมายลดลง ร้อยละ 3
 สร้างความรู้เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยในกรณีผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 รณรงค์ปลูกฝังจิตสานึกในกรณีผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ลดการใช้หลอดพลาสติก
 พกช้อน ส้อม ตะเกียบ
 การใช้กระดาษ 2 หน้า
(2) ถุงพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 4
 จัดทา/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกรณีชารุด
 กระตุ้นให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากขึ้น
 มีจุดให้บริการยืมถุงผ้า
 มีจุดรับบริจาคถุงผ้า
 งดใช้ถุงสายเดี่ยว
(3) แก้วพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 4
 จัดทา/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกรณีชารุด
 กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานพกขวดน้า/แก้วน้าส่วนตัวทั้งหมด
 ลดราคาให้ผู้ที่นาแก้วน้าส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม
 ร้านค้าเลิกใช้แก้วพลาสติก โดยใช้แก้วที่ทาจากกระดาษแทน
(4) โฟมบรรจุอาหาร เป้าหมายลดลง ร้อยละ 50
 จัดทา/ซ่อมแซมป้ายเขตปลอดโฟมในกรณีชารุด
 ร้านค้าเลิกใช้โฟมโดยเด็ดขาด
 กาหนดให้เป็นหน่วยงานปลอดโฟมโดยห้ามนากล่องโฟมเข้ามาในอาคาร
 พกกล่องข้าว/ปิ่นโตใส่อาหาร
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารทีท
่ าจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย
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ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)
(1) ส่ งเสริ มให้ ใช้ถุงผ้ ามากขึ้นและทุกคนในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีแก้ว/กระบอกน้าส่วนตัวทุกคน
(2) กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ โดยจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY
(3) ติดตามประเมินผล หามาตรการเพิ่มเติมถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล
2. เลือกกิจกรรมเพิ่มเติมในกรณีที่สรุปผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- เดินรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลด คัดแยกขยะ
- อบรมพนักงานทาความสะอาด กรณี มีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล
หรือวิธีในการจัดการขยะ เป็นต้น
- อบรมบุคลากรในหน่วยงาน กรณี มีปัญหาในการคัดแยกขยะ
- กาหนดมาตรการหรือข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการ/ร้านค้า เพื่อ
กระตุ้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยก าหนดกิ จ กรรม และเป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามไตรมาส 4 ดังนี้
การกาหนดเป้าหมายและกิจกรรมตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
(1) ขยะมูลฝอย เป้าหมายลดลง ร้อยละ 5
 สร้างความรู้เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยในกรณีผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 รณรงค์ปลูกฝังจิตสานึกในกรณีผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ลดการใช้หลอดพลาสติก
 พกช้อน ส้อม ตะเกียบ
 การใช้กระดาษ 2 หน้า
(2) ถุงพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 10
 จัดทา/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกรณีชารุด
 กระตุ้นให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากขึ้น
 มีจุดให้บริการยืมถุงผ้า
 มีจุดรับบริจาคถุงผ้า
 ผู้ประกอบการ/ร้านค้างดใช้ถุงสายเดี่ยวทั้งหมด
(3) แก้วพลาสติก เป้าหมายลดลง ร้อยละ 10
 จัดทา/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในกรณีชารุด
 กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานพกขวดน้า/แก้วน้าส่วนตัวทั้งหมด
 ลดราคาให้ผู้ที่นาแก้วน้าส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม
 ร้านค้าเลิกใช้แก้วพลาสติก โดยใช้แก้วที่ทาจากกระดาษแทนทั้งหมด
(4) โฟมบรรจุอาหาร เป้าหมายลดลง ร้อยละ 100
 จัดทา/ซ่อมแซมป้ายเขตปลอดโฟมในกรณีชารุด
 ร้านค้าเลิกใช้โฟมโดยเด็ดขาด
 ก าหนดให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานปลอดโฟมโดยเด็ ด ขาด และมี จุ ด ทิ้ ง โฟมก่ อ นขึ้ น อาคาร
เพื่อให้มาตรการเข้มข้นขึ้น
 ผู้ประกอบการ/ร้านค้าลดราคาเมื่อลูกค้าพกกล่องข้าว/ปิ่นโตใส่อาหารมาเอง
 ใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารทีท
่ าจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย
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ส่วนที่ 3 แนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.1 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.1.1 แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูล
อาคาร/สถานที่
ระหว่างวันที่
เดือน

โทร.
ชั้น
พ.ศ.

ประเภทของขยะมูลฝอย

หน่วย

ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

- ขวดแก้ว
- กระดาษ
- ขวดน้้าพลาสติก (PET)
- กระป๋องอะลูมิเนียม
- ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ
ขยะอันตราย
ขยะทั่วไป
- ถุงพลาสติกหูหิ้ว
- แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- โฟมบรรจุอาหาร

ถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

วัน
จันทร์ อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

รวม

หมายเหตุ

ใบ
ใบ
ใบ

รวม
หมายเหตุ

1. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือพนักงานท้าความสะอาดกรอกแบบฟอร์มและรวบรวมส่งที่ส้านักงาน
เลขาธิการ กลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่เป็นรายสัปดาห์
2. หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ส้านักงานเลขาธิการ
กลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่ โทร. 1131 - 1136
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3.1.2 แบบสารวจร้านค้าในหน่วยงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สลค.
ชื่อร้านค้า
สินค้าที่ขาย
ระหว่างวันที่

โทร.
เดือน

ประเภทของขยะมูลฝอย
- ถุงพลาสติกหูหิ้ว (A)
- สายเดี่ยว (A)
- แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (B)
- โฟมบรรจุอาหาร (C)
- กล่องพลาสติก

พ.ศ.
หน่วย

ถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

วัน
จันทร์ อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

รวม

ใบ
ชิ้น
ใบ
ใบ
ใบ

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

หมายเหตุ
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3.1.3 แบบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน
ผู้รายงาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
รอบการรายงาน (เดือน ปี)
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน (คน)
จานวนวันทางานตั้งแต่มกราคม 2562 จนถึงวันรายงาน (วัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 จนถึงวันรายงาน (กิโลกรัม)
จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วจากการสารวจ ปี 2562 จนถึงวันรายงาน (ใบ)
จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการสารวจ ปี 2562 จนถึงวันรายงาน (ใบ)
จานวนโฟมบรรจุอาหารจากการสารวจ ปี 2562 จนถึงวันรายงาน (ใบ)
ผลการคานวณ
* ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 (กิโลกรัม)
* ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 (กิโลกรัม)
* จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)
* จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)
* จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)
* จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)
* จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)
* จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)
* ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง
* ร้อยละจานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง
* ร้อยละจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง
* ร้อยละจานวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง
หมายเหตุ : * คือ ไม่ต้องกรอกข้อมูล Excel จะคานวณให้อัตโนมัติ
สามารถรายงานผลการดาเนินงานรายเดือนมาที่ E-mail : 3rgovernment@gmail.com
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3.1.4 แบบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
รอบ 6 เดือน
ชื่อหน่วยงาน
ผู้รายงาน
เบอร์โทรศัพท์

E-mail
ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน

คะแนน

1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. มีการแต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธาน
คณะทางานและผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย
3. มีการสารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว
และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบ
ให้บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามา
ในหน่วยงาน
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

รวมคะแนน
สามารถรายงานผลการดาเนินงานพร้อมหลักฐานมาที่ E-mail : 3rgovernment@gmail.com
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3.2 การติดตามประเมินผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
3.2.1 สูตรการคานวณ
เกณฑ์การให้ ค ะแนน รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) คะแนน เต็ม 10 คะแนน
ให้นาคะแนนในเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4
(1) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ปี 2561(1) - ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562(2) x 100
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ปี 2561(1)

โดยที่

(1)

คือ ฐานปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561
คานวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)

โดยที่

x

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2561 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)(4) x 163 วัน(5)

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.34 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
(5) คือ วันทางาน ปี 2561 จานวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561)
(2) คือ ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2562 ไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ (เดือนมกราคม 2562
ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
คานวณจาก
(4)

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)

โดยที่

x

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2562 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)(6) x 163 วัน(7)

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
คือ อัตราการเกิดของขยะมูลฝอยไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ ปี 2562
(เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
คานวณจาก
(6)

= ปริมาณขยะมูลฝอยไม่รวมขยะทีถ่ ูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ ปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (กิโลกรัม)
บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x 163 วัน(7)
(7)

คือ วันทางาน ปี 2562 จานวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
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(2) ร้อยละจานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง
= จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(8) – จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้นปี 2562(9) x 100
จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(8)

โดยที่

(8)

คือ ฐานจานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คานวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)
วัน (5)

โดยที่

x

อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(10) x 163 วัน(5)

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(10) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว 0.94 ใบต่อคนต่อวัน
(5) คือ วันทางาน ปี 2561 จานวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561)
(9) คือ จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562
(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
คานวณจาก
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)

โดยที่

x

อัตราการเกิดถุงพลาสติกจากการสารวจ ปี 2562 (ใบต่อคนต่อวัน)(11) x 163 วัน(7)

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
คือ อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้วที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน
ปี 2562 (เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
คานวณจาก
(11)

= จานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2562 ที่ได้จากการสารวจตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ)
บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x 163 วัน(7)
(7)

คือ วันทางาน ปี 2562 จานวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
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(3) ร้อยละจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง
= แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(12) - แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2562(13) x 100
แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(12)

โดยที่

(12)

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

โดยที่

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 0.4 ใบต่อวัน
(5) คือ วันทางาน ปี 2561 จานวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561)
(13) คือ จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน
ปี 2562 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
คานวณจาก
(10)

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

โดยที่

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
(14) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดของแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ได้จากการสารวจข้อมูล
ของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562 (เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
คานวณจาก
= จานวนแก้วพลาสติกที่ได้จากการสารวจ ปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ)
บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x 163 วัน(7)
(7)

คือ วันทางาน ปี 2562 จานวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
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(4) ร้อยละจานวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง
= จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(15) - จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562 (16) x 100
จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(15)

โดยที่

(15) คือ

ฐานจานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561
คานวณจาก

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

โดยที่

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร 0.47 ใบต่อคนต่อวัน
(5) คือ วันทางาน ปี 2561 จานวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561)
(16) คือ จานวนโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562
(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
คานวณจาก
(17)

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

โดยที่

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
คือ อัตราการเกิดของโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการสารวจข้อมูลของร้านค้าในหน่วยงาน
ปี 2562 (เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
คานวณจาก
(18)

= จานวนโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการสารวจ ปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ)
บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x 163 วัน(7)
(7)

คือ วันทางาน ปี 2562 จานวน 163 วัน (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
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หมายเหตุ
1) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผล
การดาเนินการ พร้อมแนบตัว อย่ างเอกสาร/หลั กฐานประกอบตัวชี้วัดมาด้ว ย ส่วนเอกสาร/หลั กฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
2) การคิดค่าของจานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ในกรณีที่มี ประชากรแฝง
มากกว่าจานวนบุคลากรของหน่วยงานตั้งแต่ 3 เท่าขึ้นไป
2.1) ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารมากกว่ า จ านวนบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานเป็ น ประจ า
สามารถน าค่ า เฉลี่ ย ของจ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ วั น มาบวกเพิ่ ม ในการคิ ด ค่ า ของจ านวนบุ ค ลากร
ของหน่วยงาน
2.2) ในกรณีที่มีห น่ ว ยงานมีการจั ดงานพิเศษต่าง ๆ (การจัดการประชุม การจัดงานนิทรรศการ
การจัดตลาดนัด ฯลฯ) สามารถนาจานวนผู้มาใช้บริการมาบวกเพิ่มในการคิดค่าของจานวนบุคลากร
ของหน่วยงาน โดยคานวณจาก
= จานวนผู้มาใช้บริการทั้งหมดในการจัดงานพิเศษ (คน)
163

3) ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีร้านค้า ไม่มีการจัดงานพิเศษต่าง ๆ ทาให้ไม่สามารถสารวจถุงพลาสติกหูหิ้ว
จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และจานวนโฟมบรรจุอาหารได้ ในการให้คะแนนรอบประเมินที่ 2
(รอบ 12 เดือน) ให้ ใช้เกณฑ์การให้ คะแนน : รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ในข้อที่ 8-10 มาใช้
ในการประเมิน โดยให้คะแนนข้อละ 10 คะแนน (มีการดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ได้ 10 คะแนน และไม่มี
การดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ได้ 0 คะแนน) โดยให้ดาเนินกิจกรรมเพิ่มเติมหรือดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
จากการดาเนินการในรอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เพื่อนามาใช้คะแนนแทนการใช้การสารวจ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก (1)
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ภาคผนวก (2)
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