
  

เกณฑก์ารประเมินตาม 

มาตรการลด และคดัแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั” 

โดย 

นายบญัชาการ วินยัพานิช นกัวิชาการสิ่งแวดลอ้มช านาญการ 



    โครงการท าความดีดว้ยหวัใจ ลดภยัสิ่งแวดลอ้ม   

ครม. เห็นชอบ เม่ือวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561 

      เพื่อบูรณาการ ภาครฐั/เอกชน/ประชาชน เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะพลาสตกิ 

5 กิจกรรม 



แนวคิด :  

ใหห้น่วยภาครฐัของทุกกระทรวงมีการด าเนินกิจกรรมการลด คดัแยกขยะมูลฝอย

ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนและภาคเอกชน 

พ้ืนท่ีด  าเนินการ : หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย : ขา้ราชการทัว่ประเทศ 

วตัถุประสงค ์ :  

หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศมีการด าเนินกิจกรรมการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย

ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนและภาคเอกชน 

"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

ตวัช้ีวดั : การลด คดัแยกขยะมูลฝอย  

ก าหนดใหเ้ป็นตวัช้ีวดัส าหรบัประเมินผูบ้ริหารองคก์าร ประจ  าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การประเมิน :  

ก าหนดใหมี้การประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน 

ผูถู้กประเมิน :  

ปลดักระทรวงหรือเทียบเทา่ อธิบดีหรือเทียบเท่า ผูว่้าราชการจงัหวดั 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

ขอบเขตการประเมิน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน

สว่นกลาง 

หน่วยงาน

ระดบัจงัหวดั 

หน่วยงานราชการระดบั

กระทรวง กรม ท่ีตัง้อยูใ่น

พ้ืนท่ีสว่นกลาง 

หน่วยงานส่วนกลาง 

ท่ีตัง้อยูใ่นภมิูภาค 

หน่วยงานราชการท่ี

ตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีศาลากลาง

หรือศูนยร์าชการจงัหวดั  

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค

ระดบัจงัหวดั  



เป้าหมาย 

 

1. ขา้ราชการ จ  านวน 2.53 ลา้นคน มีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในการ

ลด และคดัแยกขยะมูลฝอย 

 2. อาคารส านกังานของหน่วยงานภาครฐั รอ้ยละ 100 มีการด าเนิน

กิจกรรมการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย 

 3. ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครฐัท่ีตอ้งสง่ก าจดัลงอยา่งนอ้ย 

รอ้ยละ 5 

 4. หน่วยงานภาครฐัลดการท้ิงพลาสตกิใชค้รั้งเดียวท้ิงของหน่วยงาน 

รอ้ยละ 10 

 5. งดใชโ้ฟมบรรจอุาหารในหน่วยงานภาครฐั  

เป้าหมาย 

 

แนวทางการด าเนินงาน "มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย

ในหน่วยงานภาครฐั" 



ลดลงร้อยละ 5  
หรือคิดเป็น 11,225 ตัน/ปี 

ประหยัดงบฯ 
ก าจัดขยะ 17 ล้านบาท/ปี 

ก่อให้เกิดรายได้ 
 56 ล้านบาท/ปี  

ลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกได้  
24,632 ton Co2 eq 
 

พลาสติกถงุหห้ิูว  
ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี 

โฟมบรรจอุาหาร ลดลง  
1,000 ล้านช้ิน/ปี 

แก้วพลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว  
ลดลง 30 ล้านใบต่อปี 

 2.53 ล้านคน 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการลด และคดัแยกขยะมลูฝอย  

 
 
 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั  

 



 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

การรายงานผล  

1. รายงานผลเป็นรายเดือนเพื่อติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรี  

เม่ือวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยส่งผลมาที่ Email : 3rgovernment@gmail.com 
 

2. รายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน เป็นการรายงานผลตามแบบฟอรม์ของ

กรมควบคุมมลพิษ โดยส่งผลมาที่ Email : 3rgovernment@gmail.com 
 

3. รายงานผลการด าเนินการรอบ 12 เดือน เป็นรายงานผลกิจกรรมการด าเนินงาน

ผ่านทางเว็บไซตโ์ครงการ “ท าความดีดว้ยหวัใจ ลดภยัสิ่งแวดลอ้ม” กิจกรรม : 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐัของกรมควบคุมมลพิษ 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน ข้อละ  
1 คะแนน 

1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ 
2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธานคณะท างาน
และผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย 
3. มีการส ารวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วน้ า
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน 
4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรถือเป็น
หลักปฏิบัติในการด าเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงาน 
6 มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงาน 
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
8. มีการงดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้ าส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
การใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

1. มีการส่ือสารจากผูบ้ริหารองคก์ารใหบุ้คลากรไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจอยา่งทัว่ถึง

ตอ่นโยบายการลด คดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

หลกัฐานเป็น 

เอกสารการประกาศนโยบาย

หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

จากผูบ้ริหารองคก์าร 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผูบ้ริหารองค์การเป็น

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

ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 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 



ขยะรีไซเคิล     ขยะอินทรีย ์
 

 
  

     

ขยะอนัตราย ขยะทัว่ไป 

การคดัแยกขยะมลูฝอย 



ขยะ 
อนัตราย 3% 

องค์ประกอบ 
ของขยะมูลฝอย 

ขยะ 
รีไซเคลิ 30% 

ขยะทัว่ไป 
3% 

   

ขยะ 
อนิทรีย์ 

64% 



ถงัสีเขียวใส่ขยะอินทรีย ์



ขยะท่ีเน่าเสียและ
ย่อยสลาย ได้เรว็ 
ตามธรรมชาติ เช่น 
ผกัผลไม้  ใบไม้ เศษ
อาหาร 

การคดัแยกขยะมูลฝอย 

ถงัสีเขียวใส่ขยะอินทรีย ์

แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย 



กิจกรรมท่ีใช้ในการจดัการขยะอินทรีย ์

• อาหารสตัว ์
• ปุ๋ ยหมกั 
• น ้าหมกัชีวภาพ 
• เลี้ยงไส้เดือน 



ถงัสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล 



แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย 

ขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล
หรือขายได้  เช่น แก้ว  
กระดาษ  พลาสติก  โลหะ 
ยาง 

การคดัแยกขยะมูลฝอย 

ถงัสเีหลอืงใสข่ยะรไีซเคลิ 



กิจกรรมท่ีใช้ในการจดัการขยะรีไซเคิล 

• ธนาคารขยะ 

• ขยะแลกแต้ม ขยะแลกของ ขยะแลกไข่ 

• ร้านศนูยบ์าท 

• ผา้ป่ารีไซเคิล 

• ส่ิงประดิษฐ ์
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ถงัสีส้มใส่ขยะอนัตราย 



แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย 

การคดัแยกขยะมูลฝอย 

ถงัสีส้มใส่ขยะอนัตราย 

รองรบัขยะอนัตรายต่อ 
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น 
ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี
สเปรย ์ กระป๋องยาฆ่าแมลง 
หลอดฟลูออเรสเซนต ์

 



    ขัน้ตอนการจดัการขยะอนัตราย 

6. การรีไซเคิล                 
หลอดไฟชนิดตรง 
แบตเตอร่ีมือถือ  
ถ่านอดัประจไุด้                    

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

   5. การขนส่งไปยงัสถานท่ีจดัการ                          
บรรทุกภาชนะท่ีบรรจขุยะอนัตรายขึน้รถ 
Roll- off truck 

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

3. การเกบ็รวบรวม                                                        
3.1 โดยรถขยะมูลฝอยทัว่ไป
ท่ีมีช่องเกบ็เฉพาะ  
3.2 โดยรถเกบ็ขนของเสีย
อนัตรายเฉพาะ  

1. การสร้างกลไกการคดัแยก 

การสร้าง
แรงจงูใจ                 
 จดักิจกรรม
ขยะอนัตราย
แลกของ 

      การสร้างความรู้                                 
 จดัอบรม                            
 เคาะประตบู้าน                 
 ประชมุกลุ่มย่อย  การกระตุ้นจิตส านึก                

 ประชาสมัพนัธท์าง 
ส่ือต่างๆ        
 จดั Road Show 

7 ขัน้ตอนหลกั  

4. การเกบ็กกั 
 4.1 รวบรวมหลอดไฟชนิด
ตรงท่ีไม่แตกส่งรีไซเคิล                       
4.2 บรรจขุยะอนัตรายใน
ภาชนะแยกตามประเภท 



ถงัสีน ้าเงินใส่ขยะทัว่ไป 



แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย 

รองรบัขยะทัว่ไป ท่ีย่อยสลายไม่ได้ 
ไม่เป็นพิษ  และไม่คุ้มค่าต่อการ 
รีไซเคิล  เช่น พลาสติกห่อลกูอม   
โฟม  ซองบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปู 
และฟอลย์ท่ีเป้ือนอาหาร 

ถงัสีน ้าเงินใส่ขยะทัว่ไป 
การคดัแยกขยะมูลฝอย 



การจดัการขยะทัว่ไป 

• ลดการเกิดให้มากท่ีสดุ 

• แยกขยะมลูฝอยประเภทอ่ืน ออกไป
จดัการอย่างเหมาะสม 

• ส่งให้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบก าจดั 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

8. มีการลดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ท่ีตั้งในหน่วยงาน และงดน าโฟมบรรจุอาหารเขา้มา

ในหน่วยงาน 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

9. มีกิจกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนการใชแ้กว้สว่นตวัเพื่อลดการใชแ้กว้น ้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  

รอบประเมินที่ 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 ้าพลาสตกิ 

แบบใชค้รั้งเดียวท้ิง 

ลดลงรอ้ยละ 10 

โฟมบรรจอุาหารลดลง

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 ตัง้แต ่5 ข้ึนไป ตัง้แต ่10 ข้ึนไป ตัง้แต ่10 ข้ึนไป 100 



ตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลขยะมูลฝอย 



ตวัอยา่งการส ารวจขอ้มูลรา้นคา้ 



การส ารวจขอ้มูลรา้นคา้ 

ในการพิจารณาเกณฑค์ะแนนถุงพลาสตกิหูห้ิว แกว้พลาสตกิ 

แบบใชค้รั้งเดียวท้ิง และโฟมบรรจุอาหาร จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. กรณีที่หน่วยงานมีโรงอาหาร รา้นคา้ หรือมีการจดักิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ 

    - ส  ารวจตามปกต ิ

2. กรณีที่หน่วยงานไม่มีโรงอาหาร รา้นคา้ และไม่มีการจดักิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ 

    - ไม่สามารถส ารวจได ้ตอ้งมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงกิจกรรมเพ่ือลดถุงพลาสตกิหูห้ิว 

แกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิง และหา้มโฟมบรรจุอาหารเขา้ในหน่วยงาน 



การรายงานผลขอ้มูล (รายเดือน) 



การรายงานผลขอ้มูล (รายเดือน) (ตอ่) 



หลกัการค านวณขอ้มูลฐานของปี พ.ศ. 2561 

บุคลากรของหน่วยงาน x ค่ากลาง x จ  านวนวนัท างาน 163 วนั 

ฐานปรมิาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x 0.34 (กิโลกรมัตอ่คนตอ่วนั) x 163 (วนั) 

ฐานจ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x 0.94 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x 163 (วนั) 

ฐานจ านวนแกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x 0.4 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x 163 (วนั) 

ฐานจ  านวนโฟมบรรจอุาหารท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x 0.47 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x 163 (วนั) 



การค านวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปี 2562 

ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2562 ไม่รวมขยะที่ถูกคดัแยกไปใชป้ระโยชน ์(เดือน

มกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x อตัราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2562 (กิโลกรมัตอ่

คนตอ่วนั) x 163 (วนั) 

อตัราการเกิดของขยะมูลฝอยไม่รวมขยะที่ถูกคดัแยกไปใชป้ระโยชน ์ปี 2562 

(เป็นค่าเฉล่ียตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 

= ปริมาณขยะมูลฝอยไม่รวมขยะท่ีถูกคดัแยกไปใชป้ระโยชน ์ปี 2562 ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (กิโลกรมั) 

                                                           บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 163 วนั 



การค านวณจ านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึน ปี 2562 

จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลของรา้นคา้ในหน่วยงาน ปี 2562 

(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x อตัราการเกิดถุงพลาสตกิจากการส ารวจ ปี 

2562 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x 163 (วนั) 

อตัราการเกิดของถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลของรา้นคา้ในหน่วยงาน 

ปี 2562 (เป็นค่าเฉล่ียตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 

= จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิว ปี 2562 ท่ีไดจ้ากการส ารวจตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (กิโลกรมั)  

                                                    บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 163 วนั 



การค านวณแกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ปี 2562 

จ  านวนแกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดยีวท้ิงท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลของรา้นคา้ใน

หน่วยงาน ปี 2562 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)  

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x อตัราการเกิดแกว้พลาสตกิจากการส ารวจ ปี 

2562 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x 163 (วนั) 

อตัราการเกิดของแกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดยีวท้ิงท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลของ

รา้นคา้ในหน่วยงาน ปี 2562 (เป็นค่าเฉล่ียตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2562 ถึงเดือน

สิงหาคม 2562) 

= จ  านวนแกว้พลาสตกิที่ไดจ้ากการส ารวจ ปี 2562 ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (กิโลกรมั)  

                                               บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 163 วนั 



การค านวณโฟมบรรจอุาหารท่ีเกิดข้ึน ปี 2562 

จ  านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลของรา้นคา้ในหน่วยงาน ปี 2562 

(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x อตัราการเกิดโฟมบรรจุอาหารจากการส ารวจ ปี 

2562 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x 163 (วนั) 

อตัราการเกิดของโฟมบรรจุอาหารท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลของรา้นคา้ในหน่วยงาน 

ปี 2562 (เป็นค่าเฉล่ียตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562) 

= จ  านวนโฟมบรรจอุาหารท่ีไดจ้ากการส ารวจ ปี 2562 ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (กิโลกรมั)  

                                              บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 163 วนั 



การค านวณผลด าเนินการ 

รอ้ยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง 

= ปรมิาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 – ปรมิาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปี 2562 x  100 

                   ปรมิาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 

รอ้ยละจ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีลดลง 

= จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 – จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึน ปี 2562  x  100  

                         จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 

รอ้ยละจ  านวนแกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีลดลง 

= แกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 – แกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ปี 2562  x  100 

                       แกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 

รอ้ยละจ  านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีลดลง 

= จ  านวนโฟมบรรจอุาหารท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 – จ  านวนโฟมบรรจอุาหารท่ีเกิดข้ึน ปี 2562  x  100  

                         จ  านวนโฟมบรรจอุาหารท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 



ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย 

กองจดัการกากของเสียและสารอนัตราย  

กรมควบคมุมลพิษ 

โทร 0 2298 2495 โทรสาร 0 2298 5398 

Email : 3rgovernment@gmail.com 


