แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานเลขาธิการ

คำนำ
สืบ เนื ่อ งจากมติ คณะรัฐ มนตรี ที่ให้ ความเห็ นชอบโครงการ “ทาความดีด้วยหั วใจ ลดภั ย
สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้กาหนดมาตรการในการลด และคัดแยก
ขยะมูล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครัฐ โดยทุกหน่ว ยงานต้องดาเนิ น การลด และคัด แยกขยะมูล ฝอย ในอาคาร
สานักงานและพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยของประเทศ โดยส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ได้ เริ่ ม ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรนาไปปฏิบัติ

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กุมภำพันธ์ 2564

สารบัญ
ส่วนที่ 1 การดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1.1 ความเป็นมาของมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
1.2 แนวทางการดาเนินการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในปี 2562 และ 2563
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2.2 ปริมาณขยะของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1 แนวทางการดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3 การรวบรวมและการจัดการขยะชนิดต่าง ๆ
3.4 ตารางกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.5 การติดตาม การรายงานผล และการประเมินผล
3.5.1 การติดตาม การรายงานผล
3.5.2 การประเมินผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ภาคผนวก
(1) คาสั่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 86/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า
1
2
2
4
5
6
8
9
10
12
14
17
17
18
20
22
25

ส่วนที่ 1
การดาเนินการตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ส่วนที่ 1 การดาเนิน การตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอย ของสานักเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
1.1 ความเป็นมาของมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
คณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติเ มื่อ วัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็น ชอบ โครงการ “ทาความดีด้ว ยหัว ใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐดาเนิน งานพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งต่อมาสานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ ร่ว มกับ กรมควบคุม มลพิษ ได้ก าหนดเกณฑ์ก ารประเมิน ตัว ชี้ว ัด
ตามมาตรการปรับ ปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. กาหนดให้มีการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะมูลฝอย (2) การใช้ถุงพลาสติก (3) การใช้
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ (4) การใช้โฟมบรรจุอาหาร
2. มีการสื่อสารจากผู้บ ริห ารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่า งทั่ว ถึงต่อนโยบายการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
3. มีการแต่งตั้งคณะทางานปฏิบั ติการลด และคัด แยกขยะมูล ฝอยของหน่ว ยงาน โดยมีผู้ บริหาร
องค์การเป็นประธานคณะทางาน และผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับ และทุกฝ่าย
4. มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคัด แยกขยะมู ล ฝอยของหน่ ว ยงาน เพื่ อ เป็ น แนวทาง
และกรอบให้บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ
5. มีการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดาเนินการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย
1.2 แนวทางการดาเนินการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในปี 2562 และ 2563
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย และเห็นถึงความสาคัญของการปลูกฝัง
ให้ เ กิ ด จิ ต ส านึ ก รวมถึ ง การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยให้ กั บ บุ ค ลากร
ในหน่วยงาน โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปี 2562 และ 2563 อย่างเป็นระบบ ดังนี้
(1) จั ดตั้ ง “คณะท างานปฏิบั ติ การลด และคั ดแยกขยะมู ลฝอย” โดยมี ร องเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ที่กากับดูแลสานักงานเลขาธิการเป็นประธาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นรองประธาน ผู้อานวยการ
กอง กลุ่ม และหัวหน้าศูนย์เป็นคณะทางาน และมีเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการเป็นเลขานุการ มีอานาจหน้าที่
ในการสร้ า งความตระหนั ก และความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ และทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การ
ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามแนวทางการดาเนินการ
ที่กาหนด
(2) ตรวจสอบปริ มาณขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้นในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบถึงปริมาณ
และประเภทของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะมูล ฝอย
ที่ต้องส่งกาจัด จานวนถังขยะที่มี และถุงสาหรับรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท

-3(3) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมาย
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ การ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารั ฐ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2560) โดยให้มีค วามชัด เจนทั้ง วัต ถุป ระสงค์ เป้า หมาย ขั้น ตอน วิธีก าร และระยะเวลา
ในการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน
ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
(4) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
(5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีจิตสานึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) ติดตามประเมินผล เพื่อทราบความก้า วหน้าและทิศทางการดาเนินงานของแผนงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายและกรอบเวลาของแผนงาน ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน พัฒนามาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ให้เข้มข้นขึ้นหรือยืดหยุ่นลงตามความเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจากัดเพื่อหาทางแก้ไข
มาตรการนั้น หรือการยกเลิกในกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า
1.3 คานิยาม
(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) วัสดุ เ หลือใช้ที่เ ป็น อัน ตราย หมายความถึง สิ่ งของหรือสิ นค้าที่ไม่ใช้แล้ว และปนเปื้อน
หรือสัมผัสหรือมีส่วนประกอบของวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอรี่
ถ่านไฟฉาย น้ามันเครื่องใช้แล้ว ตัวทาละลาย
(3) ภาชนะรองรับขยะ (Storage Container) หมายความถึง ภาชนะสาหรับเก็บกักและรวบรวม
ขยะแต่ ล ะประเภท ณ แหล่ ง ก าเนิ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด เก็ บ รวบรวมเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ลดการปนเปื้ อนของขยะที่ มี ศัก ยภาพในการนากลั บ มาใช้ใ หม่ รวมทั้งสามารถนาขยะไปก าจัด ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(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) การใช้ซา (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

-4(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 ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไว้และจาหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าต่อไป
(9) สถานที่รับซือของเก่า (Junk shop) หมายความถึง สถานที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อการซื้อ - ขาย
ขยะรี ไ ซเคิ ล วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ห รื อ ของเก่ า ที่ ส ามารถนามาใช้ ประโยชน์ใ หม่ ไ ด้ เช่ น กระดาษ ขวด กระป๋ อ ง
แก้ว พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ และมีการรวบรวมไว้เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.4 แนวคิดและกระบวนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
(1) REDUCE การลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น เช่น การลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์โดยเลือกใช้สินค้า
ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
(2) REUSE การนามาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้า เช่น นาขวดกาแฟมาใส่น้าตาล การใช้กระดาษพิ มพ์
ทั้งสองหน้า ซึ่งเป็นการพยายามใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั้ง ก่อนที่จะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่
(3) REPAIR การนามาแก้ไข โดยนาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายมาซ่อมใช้ใหม่ก่อนที่จะทิ้งเป็นขยะ
(4) RECYCLE การหมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ น าขยะมาแปรรู ป ตามกระบวนการของแต่ ล ะประเภท
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่
(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 รวมถึ ง
การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
1.5 กระบวนการการลดขยะมูลฝอย
(1) การประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
(1.1) Reduce การลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึน คือการเลือกใช้สินค้า ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือ
เกิดน้อยที่สุด ลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เป็นการลดปริมาณ
มูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใช้ถุงผ้า/ตะกร้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู ใช้ปิ่นโต
หรือกล่องข้าวใส่อาหารแทนกล่องโฟม เลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1.2) Reuse การใช้ซาให้คุ้มค่า คือการนาสิ่งของ (ขยะ) ที่ต้องทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษ
ทั้งสองหน้า ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าได้ เสื้อผ้าเก่านาไปบริจาคหรือนามาทาผ้าถูพื้น
(1.3) Recycle การรวบรวมนากลับมาใช้ใหม่ คือการนาเอาสิ่งของหรือวัสดุ (ขยะ) ที่จะทิ้งไป
แปรรู 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 ขยะรี ไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ
พลาสติก และโลหะ/อโลหะ ซึ่งเมื่อคัดแยกแล้วเราจะนาไปขายหรือจัดกิจกรรมเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์

-51.6 กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย
(1) แนวปฏิบัติการคัดแยกตามประเภทขยะมูลฝอย โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1.1) ขยะอินทรีย์ หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนามา
หมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสั ตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือ เศษ
ของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
ขยะย่อยสลาย
คัดแยกใส่ถุง

ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย คือ ถังสีเขียว

(1.2) ขยะรี ไ ซเคิ ล หรื อ มู ล ฝอยที่ ยั ง ใช้ ไ ด้ คื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ซึ่ ง สามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม
ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น
ขยะรีไซเคิล
คัดแยกใส่ถุง

ถังรองรับมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล)
คือ ถังสีเหลือง

(1.3) ขยะอันตราย หรื อ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุ
ดังต่อไปนี้
1) วัตถุระเบิดได้
2) วัตถุไวไฟ
3) วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
4) วัตถุมีพิษ
5) วัตถุที่ทาให้เกิดโรค
6) วัตถุกัมมันตรังสี
7) วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
8) วัตถุกัดกร่อน
9) วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
10) วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมหรืออาจทาให้ เ กิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกาจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น
ขยะอันตราย
คัดแยกใส่ถุง

ถังรองรับมูลฝอยอันตราย คือ ถังสีสม้

-6(1.4) ขยะทั่ ว ไป หรื อ มู ล ฝอยทั่ ว ไป คื อ ขยะประเภทอื่ น นอกเหนื อ จากขยะย่ อ ยสลาย
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสาหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธี
รีดความร้อน เป็นต้น
ขยะทั่วไป
คัดแยกใส่ถุง

ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป คือ ถังสีนาเงิน

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

-7(3) วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท และการนาไปใช้ประโยชน์/การจัดการ
ประเภท

วิธีคัดแยก

การนาไปใช้ประโยชน์/การจัดการ

ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย

- คั ด แยกอาหาร กิ่ ง ไม้ และใบไม้
ออกจากขยะอื่น ๆ
- จั ด หาภาชนะที่ มี ฝ าปิ ด เพื่ อ แยก
เศษอาหาร 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

- ขยะอั น ตรายบางประเภทสามารถ
นากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น หลอด
ฟลู อ อเรสเซนต์ แ บบตรง แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถ่านชาร์จ เป็นต้น
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมูลค่าพอที่จะขายได้
- กาจัดโดยฝังกลบ/ระบบเตาเผา

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
(1) รอบประเมินครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) มีประเด็นการประเมิน 10 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน ผลการดาเนินงานได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดย สลค. มีผลการดาเนินงานครบทุกข้อคาถาม
ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ต่อมา กรมควบคุมมลพิษได้มีห นังสือแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 จึ ง เห็ น ควรยกเว้ น การเก็ บ ข้ อ มู ล และการรายงานปริ ม าณขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่
เดือนเมษายน 2563 ไปจนกว่าประเทศไทยจะพ้นสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว
และกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ เก็บข้อมูลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563
ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน
คะแนน
1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้ บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด
1
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. มีการแต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธาน
1
คณะทางานและผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย
3. มีการสารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว
1
และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบ
1
ให้บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด
1
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
6. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากรและประชาชนที่ ม าใช้ บ ริ ก ารทราบและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
1
ดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
1
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน
1
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
1
10. มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ ตะกร้ า ถุ ง ผ้ า ปิ่ น โต ภาชนะหรื อ บรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ เ ป็น มิตร
1
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
(2) รอบประเมินครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (มกราคม - มีนาคม และ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563) มีประเด็น
การประเมิน 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ผลการดาเนินงานได้คะแนน 9.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
(คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน จากผลคะแนน 39 เต็ม 40 คะแนน)
ประเภทการลดขยะ
เป้าหมายที่กาหนด
การใช้ลดลง
ระดับคะแนน (1 - 10)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1) ขยะมูลฝอย
5
40.49
10
2) ถุงพลาสติกหูหิ้ว
10
71.23
10
3) แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
10
59.05
10
4) กล่องโฟมบรรจุอาหาร
100
99.82
9

- 10 2.2 ปริมาณขยะของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะตามประเภทขยะ 4 ประเภท
ในปี 2563 กับข้อมูลขยะเฉลี่ยต่อคนของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2561 ดังนี้
ปริมาณขยะของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มกราคม - มีนาคม 2563 และ กรกฎาคม - สิ ง หาคม 2563

* ในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน มีการยกเลิกการรายงานปริมาณขยะ สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

จากปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี 2561 ของส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี (ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ คนตามที่
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ก าหนดจ าแนกตามประเภทขยะ โดยน าไปค านวณหาค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณขยะต่ อ คน
ซึ่งคานวณจากจ านวนวัน ทางาน/จานวนบุ คลากร) เปรียบเทียบกับปริมาณขยะปี 2562 และปี 2563 พบว่า
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีปริมาณขยะลดลงในทุกประเภท ดังนี้
ประเภทขยะ
ปริมาณ/จานวน ขยะที่เกิดขึ้น
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (กิโลกรัม)
15,313.14
9,534.00
25,991.98
จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น (ใบ)
71,860.18
24,279.91
12,745
จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น (ใบ) 30,578.80
16,370.87
7,718
จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น (ใบ)
35,930.09
8,924.84
39
* ทั้งนี้ การคานวณหาค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะต่อคน คานวณจากจานวนวันทางาน/จานวนบุคลากรในแต่ละปี

- 11 จากการดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ทาให้เห็นว่าปริมาณขยะปี 2562 และปี 2563
ปริมาณขยะลดลง (ร้อยละ)
ประเภทขยะ
ปริมาณ/จานวน ขยะที่ลดลง (ร้อยละ)
2562
2563
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (กิโลกรัม)
41.09
40.49
จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น (ใบ)
66.21
71.23
จานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น (ใบ)
46.46
59.05
จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น (ใบ)
75.16
99.82
* ตัวตั้งคือค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อจานวนบุคลากร ปี 2561

อย่ างไรก็ดี ส านั กเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรียังคงมีปริมาณโฟมบรรจุอาหารในปี 2563 จานวน 39 ใบ
ซึ่งไม่เป็ น ไปตามมาตรการที่ ก าหนด (จ านวนโฟมบรรจุ อาหารต้ อ งลดลงร้ อยละ 100 หรือ มีจานวน 0 ใบ)
ซึ่ ง ส านั ก งานเลขาธิ ก ารในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างานปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยของ
ส านั กเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี จ ะประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้บุคลากรมีส่ วนร่วมในการจัดการขยะมูล ฝอย
ให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดต่อไป

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1 แนวทางการดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ 2564
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ไ ด้ดาเนิน การตามแนวทางการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้กาหนด
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกาหนดให้ลดขยะใน 4 ประเภทเช่นเดิม ประกอบด้วย
ปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวม ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้ว น้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร โดยมี
การกาหนดกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2561 และเป็ น ไปตามมาตรการลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยของส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี โดยให้ มี ค วามชั ด เจน ทั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ขั้ น ตอน และวิ ธี ก าร รวมถึ ง การติ ด ตาม
ผลการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางและเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
(2) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
(3) ตรวจสอบปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ทราบถึ ง ปริ ม าณ
และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะมู ล ฝอย
ที่ต้องส่งกาจัด จานวนถังขยะที่มี และถุงสาหรับรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
(4) จั ดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ บุคลากรมีจิตส านึกในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(5) ติดตามประเมิน ผล เพื่อทราบความก้าวหน้า และทิ ศทางการดาเนินงานของแผนงานเปรีย บเที ย บ
กับเป้าหมายและกรอบเวลาของแผนงาน ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน พัฒนามาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอย และหาแนวทางตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

- 14 3.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
คณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป้าหมาย

ทาแผนปฏิบัติการฯ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน
- ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกาจัด ร้อยละ 10
- ลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้ว ร้อยละ 30
- งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ 100
ประชุมชี้แจง/อบรมในหน่วยงานเพื่อให้ทราบแนวทางในการเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน

จัดทาสื่อ
จัดอบรมให้
บุคลากร

ดาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตามแผนปฏิบัติการฯ

กิจกรรม
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้หาแนวทาง
แก้ไขหรือจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
รายงานผล (ตามแบบฟอร์ม)

- จานวนบุคลากร
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนาไปกาจัด
- จานวนแก้วน้าพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง/
ถุงพลาสติกหูหิ้ว/โฟมบรรจุอาหาร
ที่ทิ้งในถังขยะ

- 15 3.2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบ คณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
3.2.2 จัดทาแผนปฏิบัติการฯ และประชุมชี้แจง/อบรมในหน่ว ยงานเพื่อให้ ทราบเป้าหมาย แนวทาง
และการเก็บข้อมูล
(1) อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมถึงการสร้างจิตสานึกให้แก่บุคลากร
(2) สื่ อ สารต่ อ บุ ค ลากรให้ ไ ด้ รั บ รู้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ต่ อ นโยบายการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(3) อบรมบุคลากรในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูล/พนักงานทาความสะอาดและผู้ประกอบการ/ร้านค้า
ให้ทราบแนวทางในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย รวมถึงการเก็บข้อมูล
3.2.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
(1) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตามแบบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
 จานวนบุคลากร
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนาไปกาจัด
 จานวนแก้วน้าพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 ถุงพลาสติกหูหิ้ว
 โฟมบรรจุอาหาร
(2) การรายงานผลตามแบบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูล ฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ (หน้า 17) ให้เจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลนาส่งข้อมูลให้ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สานักงานเลขาธิการ
ทุกสัปดาห์เพื่อรวมรวมข้อมูล และนาส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานเลขาธิการประมวลผลและรายงาน
ผลให้ผู้บริหารทราบ
3.2.4 จั ดกิจกรรม รวมถึงการประชาสั มพันธ์ เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้ บรรลุ ตามเป้าหมายที่ว างไว้
โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้หาแนวทางแก้ไขหรือจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
 ขยะมูลฝอยที่ส่งกาจัด หมายถึง ขยะมูลฝอยที่หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการหาวิธีเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ได้ และส่งให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบไปกาจัดต่อ โดยส่วนมากจะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป แต่ไม่
รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
 ถุงพลาสติกหูหิ้ว หมายถึง ถุงพลาสติกหูหิ้ว สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปทาให้ย่อยสลายได้ยาก
และส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว
 แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หมายถึง แก้วพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้
ซ้าและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว
 โฟมบรรจุอาหาร หมายถึง ภาชนะที่ใช้สาหรับใส่อาหารที่มีการทาจากโฟม อันได้แ ก่ กล่องข้าว ถาด ขนม
ถาดผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะที่ทาจากพลาสติกหรือโฟมสาหรับใช้กันกระแทกหรือโฟมสาหรับใส่
ตัวอย่างเพื่อการทดลองหรือวิเคราะห์ผลตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
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การรวบรวมขยะมูลฝอย
ลาดับ
จุด
ผู้ประสาน
วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
รวบรวม
งาน
1
เศษอาหาร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบ
จุด
ผู้ประกอบ 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
อะลูมเิ นียม 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
ลาดับ
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

15

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

16

ขยะทั่วไป

แยกทิ้งลง
ภาชนะรองรับ
ขยะทั่วไป

เจ้าหน้าที่
ทุกคน

สถานที่
เก็บกัก

พนักงาน
ทาความ
สะอาด

ฝ่ายอาคาร
สถานที่

ดาเนินการ
กาจัด
อย่างถูกต้อง

กทม.

ทุกวัน

ขยะทั่วไป
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3.4 ตารางกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กยผ.
กยผ.
กบพ.
กยผ.
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ที่กรมควบคุม
มลพิษกาหนด

5. คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่เกิดการนาขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก
- คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
และขยะทั่วไป
6. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการ
ลดคัดแยกขยะมูลฝอย

กบพ.
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1. จัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้บริหารองค์การเห็นชอบ
แผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยของหน่ ว ยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่ได้กาหนดรูปแบบการคัดแยกไว้
จ านวนถุ งพลาสติ กหู หิ้ ว แก้ วพลาสติ กแบบใช้ ครั้ งเดี ยวทิ้ ง และโฟมบรรจุ
อาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงาน
4. กาหนดเป้าหมาย
- ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกาจัด ร้อยละ 10
- ลดการทิ้งแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้ว ร้อยละ 30
- งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ 100

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม
- มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจนเพื่อ ให้ผู้มาใช้
บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง โดยสะดวก
- เอกสารประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
7. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
กบพ.
คณะทางาน

- รณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลด และคัดแยกขยะ

คณะทางาน

- อบรมพนักงานทาความสะอาด

คณะทางาน
คณะทางาน

- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
9. ดาเนินการงดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการนาโฟมบรรจุอาหาร
เข้ามาในหน่วยงาน

คณะทางาน

- จัดกิจกรรมเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร
- มีการจัดทาหนังสือสัญญากับทางร้านค้า และยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก
หูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร
10. ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว
- ทาข้อตกลงกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมนาแก้วส่วนตัวมาซื้อน้าลดราคา
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- อบรมบุคลากรในหน่วยงาน
8. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนาขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ เช่น หมักทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล

คณะทางาน
กงค.

กงค.
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กิจกรรม
- ทาข้อตกลงกับผู้ประกอบการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วพลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
11. ด าเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ ต ะกร้ า ถุ ง ผ้ า ปิ่ น โต ภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
กงค.

- มีจุดบริการให้ยืมถุงผ้าสาหรับไปซือ้ ของ

เลขานุการ

- มีจุดรับบริจาคถุงผ้าเหลือใช้

เลขานุการ
กงค.

- มาตรการในการซื้ อ อาหารประเภทซื้ อ กลั บ ต้ อ งน าภาชนะมาใส่ เ อง
หรือใช้กล่องที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติ

กงค.

- เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล น าส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานพั ส ดุ ทุ ก สั ป ดาห์
เพื่ อ รวบรวม น าส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
เพื่อประมวลผลและรายงานผู้บริหารทราบ
13. วิเคราะห์ข้อมูล และผลการดาเนินงาน
14. สรุปผลการดาเนินงาน
15. รายงานผู้บริหาร

กยผ.
กบพ.
เลขานุการ
เลขานุการ
เลขานุการ
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- ยกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วสายเดีย่ ว
12. การน าส่ ง ข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยแต่ ล ะประเภทที่ ไ ด้ ก าหนดรู ป แบบ
การคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงาน

- 21 3.5 การติดตาม การรายงานผล และการประเมินผล
การติ ด ตาม การรายงานผลของแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ก ารติ ด ตามผลตามแผนปฏิ บั ติ ก ารลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอย โดยมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
จากแบบบั น ทึ ก ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ ท างเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม เพื่ อ ที่ จ ะดาเนินการนาข้อมูล มา
ประมวลผลและนาเสนอผู้บริหารต่อไป
3.5.1 การติดตาม การรายงานผล
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
- ขวดน้าพลาสติก (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. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือพนักงานทาความสะอาดกรอกแบบฟอร์มและรวบรวมส่งที่สานักงานเลขาธิการ กลุ่ม
บริหารงานพัสดุเป็นรายสัปดาห์
2. หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่สานักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.
1131 – 1136

- 22 3.5.2 การประเมินผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
(1) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งกาจัดลดลง
= ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ปี 2561(1) - ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2564(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 วันทางาน(5)

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
(4) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.34 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
(5) คือ วันทางาน ปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564
(2) คื อ ปริ ม าณขยะมู ล ฝอย ปี 2564 ไม่ ร วมขยะที่ ถู ก คั ด แยกไปใช้ ป ระโยชน์ (ได้ จ ากการ
เก็บข้อมูลโดยการชั่งน้าหนักขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564)
(2) ร้อยละจานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง
= จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(6) – จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้นปี 2564(7) x 100
จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(6)

โดยที่

(6)

คือ ฐานจานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คานวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3)
วัน (5)

โดยที่

(3)

x

อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(8) x วันทางาน(5)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
(8) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว 0.94 ใบต่อคนต่อวัน
(5) คือ วันทางาน ปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564
(7) คือ จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีการทิ้งลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2564 (ได้จากการเก็บ
ข้อมูลโดยการนับจานวนในถังขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564)

- 23 (3) ร้อยละจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง
= แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(9) - แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิง้ ที่เกิดขึ้น ปี 2564(10) x 100
แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(9)

โดยที่

(9)

คือ ฐานจานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561
คานวณจาก
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดแก้วพลาสติก ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(11) x วันทางาน(5)

โดยที่

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(11) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 0.4 ใบต่อวัน
(5) คือ วันทางาน ปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564
(10) คื อ จานวนแก้ว พลาสติ กแบบใช้ ค รั้งเดี ยวทิ้ง ที่ มี การทิ้ง ลงถัง ขยะภายในหน่ วยงาน ปี 2564 (ได้
จากการเก็บข้อมูลโดยการนับจานวนในถังขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564)
(4) ร้อยละจานวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง
= จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(12) - จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2564 (13) x 100
จานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(12)

โดยที่

(12) คือ

ฐานจานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561
คานวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) (3) x อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน) (14) x วันทางาน (5)

โดยที่

(3)

คือ จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
(14) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร 0.47 ใบต่อคนต่อวัน
(5) คือ วันทางาน ปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564
(13) คือ จานวนโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2564
(ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการนับจานวนในถังขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564)

ภาคผนวก

- 25 ภาคผนวก (1)

- 26 ภาคผนวก (1)

- 27 ภาคผนวก (2)

- 28 ภาคผนวก (2)

