
  

แนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอย” 

โดย 

นายบญัชาการ วินยัพานิช นักวิชาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 



ขยะมูลฝอยคืออะไร 

           หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้า 
เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถ ุถงุพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มลูสตัว ์ซากสตัว ์หรือ
ส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง
สัตว์หรือ ท่ี อ่ืน  และหมายความรวมถึ ง  
ขยะติดเช้ือ ขยะท่ีเป็นพิษ หรืออันตราย 
จากชุมชนหรือครอบครวัยกเว้นวสัดุท่ีไม่ใช้
แล้วของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติั 
ท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 



                                

 

ขยะมลูฝอยเกิดขึน้แล้วไปอยู่ไหน ? 



ขยะมลูฝอย 
เกิดขึน้ทัว่ประเทศ  

27.40 ล้านตนั 
  

คิดเป็น  

75,046 ตนัต่อวนั 

เราสร้างขยะมลูฝอย  

1.13 กิโลกรมัต่อคนต่อวนั 

8.52 ล้านตนั/ปี 
น าไปใช้ประโยชน์ 
8.52 ล้านตนั/ปี 

น าไปใช้ประโยชน์ 
11.70 ล้านตนั/ปี 11.70 ล้านตนั/ปี 
ก าจดัถกูต้อง 

7.18 ล้านตนั/ปี 
ก าจดัไม่ถกูต้อง 
7.18 ล้านตนั/ปี 
ก าจดัไม่ถกูต้อง 

31 % 43 % 26 % 

5.34 ล้านตนั 
ขยะตกค้างใน 

5.34 ล้านตนั 
ขยะตกค้างใน Site 

สถานการณ์ขยะมลูฝอยของประเทศไทย ปี 2560 



   

ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ผลิตพลงังานไฟฟ้า 

ฝังกลบ 

ขยะมลูฝอย 

เตาเผา/โรงงาน 

แท่งเช้ือเพลิง 

ปุ๋ ยหมกั 

ย่อยสลาย 

      ขยะรีไซเคิล 

ใช้หลกั 3R 

- จดัการแบบผสมผสาน 
- เน้นการแปรรปู 
  เป็นพลงังาน 

การจดัการขยะมลูฝอย 



 

ลดขยะใน 3 ขัน้ตอน  

ช่วยกนัแยก  ช่วยกนัลด   หมดปัญหาโลกร้อน 



                ใช้น้อยหรือลดการใช้ โดยใช้เท่าท่ีจ าเป็น  
                                        หลีกเล่ียงการใช้อย่างฟุ่ มเฟือย 

  เลือกซ้ือสินค้าท่ีเป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ปราศจาก       
    สารพิษตกค้าง 
  ใช้ถงุผา้ไปซ้ือของ  
  ลดปริมาณเศษอาหารโดยการกินอาหารให้หมดจาน    
      หรือกินทุกอย่างให้หมด 
  ลดการใช้กล่องโฟม 



การใช้ซ า้ผลิตภณัฑ ์ส่ิงของต่าง ๆ 

  ใช้แก้วน ้าไปซ้ือชาเยน็ กาแฟท่ีร้านค้า  
   น าถงุพลาสติกมาเป็นถงุขยะ 
   ใช้กระดาษทัง้สองหน้า 
   บริจาคเส้ือผา้ หนังสือ ของใช้ท่ีไม่ต้องการ 
       ให้ผูอ่ื้น 
   ดดัแปลงวสัดส่ิุงของเป็นของใช้ใหม่ 



การคดัแยกและรวบรวมวสัด ุ               
เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ 

 วสัดรีุไซเคิล เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก  
        กระป๋องอะลมิูเนียม กระป๋องโลหะ 
   ขยะอินทรีย ์เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้  
        ใบไม้ เศษหญ้า สามารถน ามาหมกัปุ๋ ยได้ 



ขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิล     ขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย ์ 
 

 
  

     

ขยะอนัตรายขยะอนัตราย  ขยะทัว่ไปขยะทัว่ไป  

การคดัแยกขยะมลูฝอยการคดัแยกขยะมลูฝอย  



ขยะ 
อนัตราย 3% 

องค์ประกอบ 
ของขยะมูลฝอย 

ขยะ 
รีไซเคลิ 30% 

ขยะทั่วไป 
3% 

ขยะ 
อนิทรีย์ 

64% 



ถงัสีเขียวใส่ขยะอินทรีย ์



ขยะท่ีเน่าเสียและ
ย่อยสลาย ได้เรว็ 
ตามธรรมชาติ เช่น 
ผกัผลไม้  ใบไม้ เศษ
อาหาร 

การคดัแยกขยะมูลฝอย 

ถงัสีเขียวใส่ขยะอินทรีย ์

แนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอยแนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอย  



กิจกรรมท่ีใช้ในการจดัการขยะอินทรีย ์

• อาหารสตัว ์
• ปุ๋ ยหมกั 
• น ้าหมกัชีวภาพ 
• เลี้ยงไส้เดือน 



ถงัสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิลถงัสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล  



แนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอยแนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอย  

ขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล
หรือขายได้  เช่น แก้ว  หรือขายได้  เช่น แก้ว  
กระดาษ  พลาสติก  โลหะ กระดาษ  พลาสติก  โลหะ 
ยางยาง  

การคดัแยกขยะมูลฝอย 

ถงัสเีหลอืงใสข่ยะรไีซเคลิถงัสเีหลอืงใสข่ยะรไีซเคลิ  



กิจกรรมท่ีใช้ในการจดัการขยะรีไซเคิล 

• ธนาคารขยะ 

• ขยะแลกแต้ม ขยะแลกของ ขยะแลกไข่ 

• ร้านศนูยบ์าท 

• ผา้ป่ารีไซเคิล 

• ส่ิงประดิษฐ ์
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ถงัสีส้มใส่ขยะอนัตรายถงัสีส้มใส่ขยะอนัตราย  



แนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอยแนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอย  

การคดัแยกขยะมูลฝอย 

ถงัสีส้มใส่ขยะอนัตราย 

รองรบัขยะอนัตรายต่อรองรบัขยะอนัตรายต่อ  
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น 
ขวดยา ขวดยา ถ่านไฟฉาย ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีกระป๋องสี
สเปรย ์ กระป๋องยาฆ่าแมลงสเปรย ์ กระป๋องยาฆ่าแมลง  
หลอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ฟลูออเรสเซนต ์ 

  



    ขัน้ตอนการจดัการขยะอนัตราย 

6. การรีไซเคิล                 
หลอดไฟชนิดตรง 
แบตเตอรี่มือถือ  
ถ่านอดัประจไุด้                    

7. การบ าบดั/ก าจดั                                                   
7.1 การปรบัเสถียร/ฝงักลบ  
 7.2 การเผา 

   5. การขนส่งไปยงัสถานท่ีจดัการ                          
บรรทกุภาชนะท่ีบรรจขุยะอนัตรายขึน้รถ 
Roll- off truck 

2. การแยกท้ิง                                       
2.1 แยกใส่ถงุวางหน้า
บา้นตามเวลา                          
2.2  แยกท้ิงตามจดุท่ี
ก าหนด                     
2.3 การจดัวนัพิเศษเพ่ือ
รวบรวม 

3. การเกบ็รวบรวม                                                        
3.1 โดยรถขยะมลูฝอยทัว่ไป
ท่ีมีช่องเกบ็เฉพาะ  
3.2 โดยรถเกบ็ขนของเสีย
อนัตรายเฉพาะ  

1. การสร้างกลไกการคดัแยก 

การสร้าง
แรงจงูใจ                 
 จดักิจกรรม
ขยะอนัตราย
แลกของ 

      การสรา้งความรู ้                                
 จดัอบรม                            
 เคาะประตบู้าน                 
 ประชมุกลุม่ย่อย  การกระตุ้นจิตส านึก                

 ประชาสมัพนัธท์าง 
ส่ือต่างๆ        
 จดั Road Show 

7 ขัน้ตอนหลกั  

4. การเกบ็กกั 
 4.1 รวบรวมหลอดไฟชนิด
ตรงท่ีไม่แตกส่งรีไซเคิล                       
4.2 บรรจขุยะอนัตรายใน
ภาชนะแยกตามประเภท 



ถงัสีน ้าเงินใส่ขยะทัว่ไปถงัสีน ้าเงินใส่ขยะทัว่ไป  



แนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอยแนวทางการคดัแยกขยะมูลฝอย  

รองรบัขยะทัว่ไป ท่ีย่อยสลายไม่ได้ 
ไม่เป็นพิษ  และไม่คุ้มค่าต่อการ 
รีไซเคิล  เช่น พลาสติกห่อลกูอม   
โฟม  ซองบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปู 
และฟอลย์ท่ีเป้ือนอาหาร 

ถงัสีน ้าเงินใส่ขยะทัว่ไป 
การคดัแยกขยะมูลฝอย 



การจดัการขยะทัว่ไป 

• ลดการเกิดให้มากท่ีสดุ 

• แยกขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ออกไป
จดัการอย่างเหมาะสม 

• ส่งให้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบก าจดั 



    โครงการท าความดีดว้ยหวัใจ ลดภยัส่ิงแวดลอ้ม   

ครม. เห็นชอบ เม่ือวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561 

      เพื่อบูรณาการ ภาครฐั/เอกชน/ประชาชน เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะพลาสติก       เพื่อบูรณาการ ภาครฐั/เอกชน/ประชาชน เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะพลาสติก 

5 กิจกรรม 



แนวคิด :  

ใหห้น่วยภาครฐัของทุกกระทรวงมีการด าเนินกิจกรรมการลด คดัแยกขยะมูลฝอย

ภายในหน่วยงานเพ่ือเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนและภาคเอกชน 

พ้ืนท่ีด  าเนินการ : หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศ 

กลุม่เป้าหมาย : ขา้ราชการทัว่ประเทศ 

วตัถุประสงค ์ :  

หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศมีการด าเนินกิจกรรมการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย

ภายในหน่วยงานเพ่ือเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนและภาคเอกชน 

"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

ตวัช้ีวดั : การลด คดัแยกขยะมูลฝอย  

ก าหนดใหเ้ป็นตวัช้ีวดัส าหรบัประเมินผูบ้รหิารองคก์าร ประจ  าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การประเมิน :  

ก าหนดใหมี้การประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน 

ผูถู้กประเมิน :  

ปลดักระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรอืเทียบเทา่ ผูว่้าราชการจงัหวดั 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

ขอบเขตการประเมิน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน

ส่วนกลาง 

หน่วยงาน

ระดบัจงัหวดั 

หน่วยงานราชการระดบั

กระทรวง กรม ท่ีตั้งอยูใ่น

พ้ืนท่ีสว่นกลาง 

หน่วยงานสว่นกลาง 

ท่ีตั้งอยูใ่นภมิูภาค 

หน่วยงานราชการที่

ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีศาลากลาง

หรือศูนยร์าชการจงัหวดั  

ส่วนราชการสว่นภูมิภาค

ระดบัจงัหวดั  



เป้าหมาย 

 

1. ขา้ราชการ จ  านวน 2.53 ลา้นคน มีการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมในการ

ลด และคดัแยกขยะมูลฝอย 

2. อาคารส านกังานของหน่วยงานภาครฐั รอ้ยละ 100 มีการด าเนิน

กิจกรรมการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย 

3. ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครฐัที่ตอ้งสง่ก าจดัลงอยา่งนอ้ย 

รอ้ยละ 5 

4. หน่วยงานภาครฐัลดการท้ิงพลาสตกิใชค้รั้งเดียวท้ิงของหน่วยงาน 

รอ้ยละ 10 

5. งดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครฐั  

เป้าหมาย 

 

แนวทางการด าเนินงาน "มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย

ในหน่วยงานภาครฐั" 



ลดลงร้อยละ 5  
หรือคิดเป็น 11,225 ตนั/ปี 

ประหยัดงบฯ 
ก ำจัดขยะ 17 ล้ำนบำท/ปี 

ก่อให้เกิดรำยได้ 
 56 ล้ำนบำท/ป ี 

ลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกได้  
24,632 ton Co2 eq 
 

พลาสติกถงุหห้ิูว  
ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี 

โฟมบรรจอุาหาร ลดลง  
1,000 ล้านช้ิน/ปี 

แก้วพลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว  
ลดลง 30 ล้านใบต่อปี 

 2.53 ล้ำนคน 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการลด และคดัแยกขยะมลูฝอย  

 
 
 

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั   

  



 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

การรายงานผล  

1. รายงานผลเป็นรายเดือนเพื่อติดตามผลการด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรี  

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 โดยส่งผลมาท่ี Email : 3rgovernment@gmail.com 
 

2. รายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน เป็นการรายงานผลตามแบบฟอรม์ของ

กรมควบคมุมลพิษ โดยส่งผลมาที่ Email : 3rgovernment@gmail.com 
 

3. รายงานผลการด าเนินการรอบ 12 เดือน เป็นรายงานผลกิจกรรมการด าเนินงาน

ผ่านทางเว็บไซตโ์ครงการ “ท าความดีดว้ยหวัใจ ลดภยัส่ิงแวดลอ้ม” กิจกรรม : 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐัของกรมควบคุมมลพิษ 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

ประเด็นกำรประเมินรอบ 6 เดือน ข้อละ  
1 คะแนน 

1. มีกำรสื่อสำรจำกผู้บริหำรองค์กำรให้บุคลำกรได้รับรู้และเข้ำใจอย่ำงทั่วถึงต่อนโยบำยกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงำนภำครัฐ 
2. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหำรองค์กำรเป็นประธำนคณะท ำงำน
และผู้แทนจำกบุคลำกรทุกระดับและทุกฝ่ำย 
3. มีกำรส ำรวจ วิเครำะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมำณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอำหำร ถุงพลำสติกหูหิ้ว และแก้วน้ ำ
พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงำน 
4. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงำนเพื่อเป็นแนวทำงและกรอบให้บุคลำกรถือเป็น
หลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน โดยมีผู้บริหำรองค์กำรให้ควำมเห็นชอบ 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อให้บุคลำกรมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกำรลด คัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงำน 
6 มีกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและประชำชนที่มำใช้บริกำรทรำบและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงำน 
7. มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสมของหน่วยงำน 
8. มีกำรงดใช้โฟมบรรจุอำหำรในร้ำนค้ำต่ำง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงำน และในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้แก้วน้ ำส่วนตัวเพื่อลดกำรใช้แก้วน้ ำพลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว  
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ปิ่นโต ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
กำรใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

1. มีการสื่อสารจากผูบ้รหิารองคก์ารใหบุ้คลากรไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจอยา่งทัว่ถึง

ตอ่นโยบายการลด คดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

หลกัฐานเป็น 

เอกสารการประกาศนโยบาย

หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

จากผูบ้ริหารองคก์าร 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผูบ้ริหารองคก์ารเป็น

ประธานคณะท างานและผูแ้ทนจากบุคลากรทุกระดบัและทุกฝ่าย 

หลกัฐานเป็น 

ค าสัง่คณะท างาน 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

3. มีการส ารวจ วิเคราะห ์และจดัเก็บขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูห้ิว 

และแกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียว ของหน่วยงาน 

หลกัฐานเป็น 

เอกสารการส ารวจและประเมินขอ้มูล 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

4. มีการจดัท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้

บุคลากรถือเป็นหลกัปฏิบตัใินการด าเนินงาน โดยมีผูบ้ริหารองคก์ารใหค้วามเห็นชอบ 

หลกัฐานเป็น 

เอกสารแผนปฏิบตัิการ 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการ

ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ในการลด คดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการลด คดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการประชาสมัพนัธ ์



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

7. มีการคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อน าไปใชป้ระโยชนต์ามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารแสดงแผนในการคดัแยกขยะมูลฝอย 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

8. มีการลดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในรา้นคา้ต่าง ๆ ท่ีตั้งในหน่วยงาน และงดน าโฟมบรรจุอาหารเขา้มา

ในหน่วยงาน 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

9. มีกิจกรรมสง่เสริมสนบัสนุนการใชแ้กว้สว่นตวัเพื่อลดการใชแ้กว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียว  

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใชต้ะกรา้ ถุงผา้ ป่ินโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท์ี่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดการใชถุ้งพลาสตกิหูห้ิว 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 12 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

พิจารณาการด าเนินการเพื่อลดขยะมูลฝอยใน 4 หวัขอ้ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงรอ้ยละ 5 (วดัโดยชัง่น ้าหนกั) (10 คะแนน) 

2. จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวลดลงรอ้ยละ 10 (วดัโดยการส ารวจ) (10 คะแนน) 

3. จ  านวนแกว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงลดลงรอ้ยละ 10 (วดัโดยการส ารวจ) 

(10 คะแนน) 

4. จ  านวนโฟมบรรจุอาหารลดลงรอ้ยละ 100 (วดัโดยการส ารวจ) (10 คะแนน) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

รอบประเมินท่ี 2 (รอบ 12 เดือน) คะแนนเตม็ขอ้ละ 10 คะแนน  

ใหน้ าคะแนนในเกณฑท์ั้ง 4 ขอ้รวมกนัแลว้หารดว้ย 4 



เกณฑป์ระเมินรอบ 12 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

ระดบั 

คะแนน 

ขยะมูลฝอย 

ลดลงรอ้ยละ 5 

ถุงพลาสตกิหูห้ิว 

ลดลงรอ้ยละ 10 

แกว้น ้าพลาสติก 

แบบใชค้รั้งเดียวท้ิง 

ลดลงรอ้ยละ 10 

โฟมบรรจุอาหารลดลง

รอ้ยละ 100 

1 < 1.00 < 2.00 < 2.00 < 20 

2  1.00 – 1.49 2.00 – 2.99 2.00 – 2.99 20 – 29 

3  1.50 – 1.99  3.00 – 3.99 3.00 – 3.99 30 – 39 

4 2.00 – 2.49  4.00 – 4.99 4.00 – 4.99 40 – 49 

5  2.50 – 2.99 5.00 – 5.99 5.00 – 5.99 50 – 59 

6 3.00 – 3.49 6.00 – 6.99 6.00 – 6.99 60 – 69 

7 3.50 – 4.00 7.00 – 7.99 7.00 – 7.99 70 – 79 

8 4.00 – 4.49 8.00 – 8.99 8.00 – 8.99 80 – 89 

9 4.50 – 4.99 9.00 – 9.99 9.00 – 9.99 90 – 99 

10 ตั้งแต ่5 ข้ึนไป ตั้งแต ่10 ข้ึนไป ตั้งแต ่10 ข้ึนไป 100 



ตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลขยะมูลฝอย 



ตวัอยา่งการส ารวจขอ้มูลรา้นคา้ 



การส ารวจขอ้มูลรา้นคา้ 

ในการพิจารณาเกณฑค์ะแนนถุงพลาสตกิหูห้ิว แกว้พลาสตกิ 

แบบใชค้รั้งเดียวท้ิง และโฟมบรรจอุาหาร จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีหน่วยงานมีโรงอาหาร รา้นคา้ หรือมีการจดักิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ 

    - ส  ารวจตามปกต ิ

2. กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีโรงอาหาร รา้นคา้ และไม่มีการจดักิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ 

    - ไม่สามารถส ารวจได ้ตอ้งมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงกิจกรรมเพ่ือลดถุงพลาสตกิหูห้ิว 

แกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิง และหา้มโฟมบรรจุอาหารเขา้ในหน่วยงาน 



การรายงานผลขอ้มูล (รายเดือน) 



การรายงานผลขอ้มูล (รายเดือน) (ตอ่) 



คดัแยกอย่างไรให้ได้มลูค่า 



การคดัแยกแก้ว เศษแก้ว 



การคดัแยกกระดาษ 



กล่องเคร่ืองด่ืม 

วิธีการเกบ็กล่อง 
1. ด่ืมให้หมด      2. แกะมมุกล่อง     3. บีบให้แบน 



โครงการหลงัคาเขียว 
เพ่ือมลูนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 

หลงัคา 1 แผน่ มีขนาด 0.90 x 2.40 เมตร  
ใช้กล่องเคร่ืองด่ืมประมาณ 2,000 กล่อง 

ติดต่อท่ีศนูยข้์อมลูโครงการฯ โทร. 0 2752 8575 



พลาสติก 



โลหะ 



โครงการบริจาคอะลมิูเนียม 
เพื่อจดัท าขาเทียมพระราชทาน 

17/07/55 



โครงการบริจาคอะลมิูเนียม 
เพื่อจดัท าขาเทียมพระราชทาน 

จ าหน่ายให้กบัร้านรบัซ้ือของเก่าและน าเงินจากการขายบริจาคให้กบั
มลูนิธิขาเทียมในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

โดยสามารถฝากเงินเข้าบญัชีออมทรพัยช่ื์อบญัชี “มลูนิธิขาเทียม” 

 - ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาหน้าโรงพยาบาลมหาราช 
เชียงใหม่  เลขท่ีบญัชี 599-2-16802-0 
- ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาชิดลม เลขท่ีบญัชี 001-4-76000-8 
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสเุทพ เลขท่ีบญัชี 471-2-02394-0 
- ธนาคารกรงุเทพ สาขาถนนสเุทพ เลขท่ีบญัชี 504-0-15260-4 



ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย 

กองจดัการกากของเสียและสารอนัตราย  

กรมควบคมุมลพิษ 

โทร 0 2298 2495 โทรสาร 0 2298 5398 

Email : 3rgovernment@gmail.com 


