
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คูมือการจัดการ
ขยะมูลฝอย

ในหนวยงาน



ความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการลด 
คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหนวยงาน 

ตองเริ่มจากเจาหนาที่ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญ
ในการรักษาสิ่งแวดลอมใหดี เพราะคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ยอมหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกคนตองมีสวนรวมใน
การทำกิจกรรม ไมผลักใหเปนหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ตองมีสวนรวมอยางจริงจัง บนพื้นฐานความรู 
ความเขาใจในการจัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

และเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานตนเอง
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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บทนำ

สารบัญ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 
ใหทุกหนวยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน ในกิจกรรม“มาตรการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ” เพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอย
มีประสิทธิภาพและงายตอการนำไปใชประโยชน โดยดำเนินการพรอมกัน
ทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปนตนไป
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงจัดทำคูมือดำเนินกิจกรรมตาม
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานเพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง เนนการมี
สวนรวมและนำเสนอตัวอยางการจัดกิจกรรมการจัดการขยะใหกับหนวยงาน 
และหวังวากิจกรรมดังกลาว จะเปนประโยชนและเปนแนวทางใหกับบุคลากร
หนวยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถนำไปประยุกตใชในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยไดอยางถูกตองตอไป

สำนักงานหรือหนวยงานที่นาทำงาน 
มีลักษณะอยางไร?
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มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
ในหนวยงาน คืออยางไร ?

เกณฑการประเมินการดำเนินงาน 
มีอะไรบาง

นิยามศัพทควรรู 

แนวทางการดำเนินงานตาม
มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในหนวยงาน

ทบทวนความเขาใจ
ขยะมูลฝอย 4 ประเภท

บรรณานุกรม
คณะผูจัดทำ

เทคนิคการสรางการมีสวนรวม
ของบุคลากรในหนวยงาน
เพื่อดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในหนวยงาน
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นี่คือตัวอยางผลกระทบที่เกิดจาก
การจัดการขยะที่ไมเหมาะสม 

มีขยะจากบนบกไหลลงสูทะเลปริมาณมหาศาล 
สัตวทะเลและนก 

ถูกพลาสติกเกี่ยวพันรางกายจนตาย 
และสัตวจำนวนมากกินพลาสติก 

และตายในที่สุด ซึ่งทั้งหมดเกิดจาก 

น้ำมือมนุษย

การจัดการขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง สงผลเสียตอสุขภาพของมนุษย 
สัตวและระบบนิเวศ เปนแหลงสะสมและแพรกระจายของเชื้อโรค 
รวมทั้งสรางความสูญเปลาของทรัพยากรที่สามารถนำกลับมา

ใชประโยชนใหมได



ดังนั้น เราทุกคนตองรวมมือกัน
ในการชวยลดปญหา การจัดการขยะที่ไมถูกตอง 
เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอมและชีวิตของสัตวอื่นได 

โดยเริ่มตนที่ตัวเราเอง เริ่มที่บาน ที่ทำงานของเราเอง
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สำนักงานหรือหนวยงานที่นาทำงาน 
มีลักษณะอยางไร?

มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในหนวยงาน คืออยางไร ?

สถานที่ทำงาน เปรียบเหมือนบานหลังที่สองของเรา 
เนื่องจากในแตละวัน เราใชเวลาอยูใน
สถานที่ทำงานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง

มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในหนวยงานภาครัฐ เปนกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อใหหนวยงาน

มีการจัดการขยะอยางถูกตอง ตามหลักการ 3Rs 
และการสรางการมีสวนรวมของบุคลากร เพื่อใหเกิดขยะนอยที่สุด 
เกิดการคัดแยกและนำกลับมาใชประโยชนอยางเหมาะสมและคุมคา 

ถือเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
และสูญเสียนอยที่สุด

 จากการสอบถามความคิดเห็นจากผูเขารวมการสัมมนาการจัดการขยะในหนวยงานภาครัฐ 
พบวา สำนักงานหรือสถานท่ีทำงานท่ีดี ควรมีคุณลักษณะท่ีสำคัญหลายประการ คือ 

1. มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย

2. มีความปลอดภัย 

3. มีบรรยากาศการทำงานท่ีเปนมิตร 

4. มีส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอ

5. มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

 ดังน้ัน จะเห็นวา ส่ิงท่ีทุกคนเห็นตรงกัน คือ ความสะอาด จึงจำเปนท่ีเราทุกคนตองชวยกัน
จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอม เพ่ือบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน
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นิยามศัพทควรรู 
 เกณฑการประเมินการดำเนินงานตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในหนวยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ รวมกันพิจารณากำหนดเกณฑท่ีจะใชสำหรับการประเมิน 
โดยเร่ิมตนดำเนินการประเมินเม่ือปงบประมาณ 2562

ขยะมูลฝอยที่สงกำจัด 
หมายถึง ขยะมูลฝอยที่หนวยงาน
ไมสามารถดำเนินการหาวิธีเพ่ือนำ
ไปใชประโยชนได และสงใหหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบไปกำจัดตอ โดยสวนมาก
จะเปนขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 
แตไมรวมถึงขยะจากการกอสราง 
และขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาล

แกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง 
หมายถึง แกวพลาสติกท่ีผลิตจาก
พลาสติกท่ัวไปท่ีไมไดออกแบบมา
เพ่ือการใชซ้ำและสวนใหญกลายเปน
ขยะทันทีหลังการใชงานเพียงคร้ังเดียว

โฟมบรรจุอาหาร 
หมายถึง ภาชนะท่ีใชสำหรับใสอาหาร
ท่ีมีการทำจากโฟม อันไดแก กลองขาว
ถาดขนม ถาดผลไม ฯลฯ แตไมรวมถึง
ภาชนะที่ทำจากพลาสติกหรือโฟม
สำหรับใชกันกระแทกหรือโฟมสำหรับ
ใสตัวอยางเพ่ือการทดลองหรือวิเคราะหผล
ตามหนาที่ของแตละหนวยงาน

ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
หมายถึง ถุงพลาสติกหูห้ิว สายเด่ียว พวง 
ท่ีผลิตจากพลาสติกท่ัวไป ทำใหยอยสลาย
ไดยากและสวนใหญกลายเปนขยะทันที
หลังการใชงานเพียงคร้ังเดียว

รายงานผานทางระบบ e-report 
ขอมูลขยะรวม จำนวนถุงพลาสติกหูห้ิว 
แกวน้ำแบบใชคร้ังเดียวท้ิง และกลองโฟม
บรรจุอาหาร 

รายงานการดำเนินการตามเกณฑประเมินผานทางระบบ 
e-report โดยแยกเปนรายขอพรอมหลักฐานประกอบ 
เชน ภาพถาย วีดิทัศน หนังสือบันทึกขอความ คำสั่ง 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รายงานการดำเนินการตามเกณฑประเมินผานทางระบบ 
e-report ใชผลการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
คิดคาระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เกณฑการประเมินการดำเนินงาน มีอะไรบาง

การรายงานปริมาณขยะรายเดือน

เกณฑการประเมินรอบ 6 เดือน

เกณฑการประเมินรอบ 12 เดือน
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เกณฑการประเมินตามมาตรการลด 
คัดแยกขยะมูลฝอย

ในป 2563 ไดมีการปรับเกณฑใหครอบคลุมการจัดการขยะทั้ง 4 ประเภท 
เนนการมีสวนรวมของทุกคนในหนวยงาน 

และการนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกแลวกลับมาใชประโยชน ดังนี้ 

1.  มีการส่ือสารจากผูบริหารองคกรใหบุคลากรไดรับรูและเขาใจอยางท่ัวถึงตอนโยบาย
 การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
2.  มีการแตงต้ังคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผูบริหารองคกร
 เปนประธานคณะทำงานและผูแทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย
3.  มีการสำรวจ ประเมิน และจัดเก็บขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร 
 ถุงพลาสติกหูห้ิว และแกวพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิง ของหนวยงาน
4.  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางและกรอบ
 ใหบุคลากรถือเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยมีผูบริหารองคกรใหความเห็นชอบ
5.  มีกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือใหบุคลากรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
 ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
6.  มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและประชาชนท่ีมาใชบริการทราบและมีสวนรวมใน
 การดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
7.  มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานเพ่ือนำไปใชประโยชนตามความเหมาะสมของหนวยงาน
8.  มีการลดใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตาง ๆ ท่ีต้ังในหนวยงาน 
 และงดนำโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน
9.  มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชแกวสวนตัวเพ่ือลดการใชแกวน้ำพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิง
 มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะหรือ
 บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือลดการใชถุงพลาสติกหูห้ิว

1.  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารองคกรหรือผูท่ีไดรับมอบอำนาจจาก
 ผูบริหารองคกร
2.  มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนำไปจัดการอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 ไมเกิดการนำขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแลวกลับไปรวมกันอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
 อยางนอยเปน 3 ประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป
3.  มีปายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยท่ีถังขยะอยางชัดเจน สามารถใหผูมาใชบริการสามารถ
 ท้ิงขยะไดอยางถูกตองโดยสะดวก
4.  มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแตละประเภทตามท่ีไดกำหนดรูปแบบการคัดแยกไว และ
 มีการบันทึกจำนวนถุงพลาสติกหูห้ิว แกวพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิง และโฟมบรรจุอาหาร
 ท่ีมีการท้ิงในถังขยะภายในหนวยงานอยางครบถวน
5.  มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายท่ีเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ
6.  มีกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนท้ิงแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน เชน 
 การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือใหความรู เปนตน
7.  มีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการนำขยะมูลฝอยมาใชประโยชน เชน 
 ทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เล้ียงไสเดือน ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล เปนตน
8.  มีกิจกรรมเพ่ือลดการใชถุงพลาสติกหูห้ิว เชน การสงเสริมการใชตะกรา ถุงผา ปนโต 
 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในการซ้ือสินคา เปนตน
9.  มีกิจกรรมเพ่ือลดการใชแกวพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิง เชน การรณรงค
 ใหใชแกวสวนตัว การลดราคาใหกับลูกคาท่ีนำแกวสวนตัวมาซ้ือน้ำ เปนตน
 มีการหามใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตาง ๆ ท่ีต้ังในหนวยงาน รวมถึง
 กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนในหนวยงาน และหามนำโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน

ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน ป 2562 ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน ป 2563

10. 

10. 
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แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด 
คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหนวยงาน

1 2 3

4 5 6

7

การดำเนินการจำเปนตองพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของ 4 ประเด็น 
ไดแก ประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในหนวยงาน แหลงกำเนิดขยะ 

บุคคลผูสรางขยะ และวิธีการจัดการที่เหมาะสมตามบริบทของหนวยงาน

1.ขยะที่เกิดขึ้นในหนวยงาน

2.แหลงกำเนิดขยะ

4.วิธีการจัดการที่เหมาะสม

3.ผูสรางขยะในหนวยงาน

จัดตั้ง
คณะทำงาน

ศึกษารวบรวม
ขอมูลพื้นฐาน

กำหนดเปาหมาย
ในการ

ดำเนินงาน

กำหนดมาตรการ
แนวทาง และ

วิธีการดำเนินงาน

สรุปผล
การดำเนินงาน

ดำเนินงาน
ตามเปาหมายและ
วิธีการที่กำหนด

ติดตาม
วิเคราะห และ
ประเมินผล
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ประเด็นที่ 1 
ขยะที่เกิดขึ้นในหนวยงาน

ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

ประเด็นที่ 2 
แหลงกำเนิดขยะมูลฝอยในหนวยงาน

 ขยะท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานมี 4 ประเภทหลัก ไดแก ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย และขยะทั่วไป นอกจากนี้อาจมีบางหนวยงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหนวยงานทางดานสาธารณสุข จะมีขยะติดเชื้อเพิ่มเติม ซึ่งขยะติดเชื้อ
ตองไดรับการจัดการดวยวิธีการเฉพาะ 

 แหลงกำเนิดขยะในหนวยงาน สามารถแบงออกไดจากหลายแหลง ท้ังในสวนของ
พื้นที่สำนักงาน โดยรอบอาคาร สวนหยอม หองสุขา รานคาและโรงอาหาร เปนตน 
นอกจากนี้อาจมีแหลงกำเนิดขยะมูลฝอยอื่น เชน งานกอสราง ตลาดนัด เปนตน

จะเห็นไดวา โตะทำงาน, งานประชุม, 
หองสุขา รานอาหาร, ผูรับบริการ, 
งานสังสรรค, พื้นที่วาง, งานเอกสาร, 
วัสดุ/ครุภัณฑ ก็เปนแหลงที่มาของ
ขยะมูลฝอยในหนวยงานได
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ทบทวนความเขาใจขยะมูลฝอย 4 ประเภท

ขยะอินทรีย เปนขยะที่เนาเสียและยอยสลายได 
สามารถนำมาหมักเปนปุยหมักได เชน เปลือกผลไม 
เศษผัก เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน 
แตไมรวมถึงซากหรือเศษของพืชผัก ผลไม หรือ
สัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 

ขยะอันตราย  เปนขยะที่ปนเปอน หรือมีองคประกอบ
ของวัตถุดังตอไปน้ี วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ี
ทำใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง
วัตถุอยางอ่ืนท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม
หรืออาจทำใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืชหรือทรัพยสิน เชน 
หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉายหรือแบตเตอร่ี โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ภาชนะที่ใชบรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระปองสเปรย
บรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

ขยะท่ัวไป เปนขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะอินทรีย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยาก 
และไมคุมคาสำหรับการนำกลับมาใชประโยชนใหม เชน 
หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติก
หอลูกอม ซองบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร
กลองโฟมเปอนอาหาร ฟอยลเปอนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติก
สำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคดวยวิธีรีดความรอน เปนตน

ขยะรีไซเคิล เปนของเสีย หรือวัสดุเหลือใช 
ซึ ่งสามารถนำกลับมาใชประโยชนใหมได โดย
นำมาแปรรูปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เชน
แกว กระดาษ กระปองเครื่องดื่ม เศษพลาสติก   
เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต กลองเครื่องดื่ม 
แบบUHT เปนตน

ขยะอินทรีย

ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย
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ประเด็นที่ 3
บุคคลที่กอใหเกิดขยะในหนวยงาน

ตัวอยางแนวทางและการดำเนินกิจกรรม
เพ่ือลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหนวยงาน

ประเด็นที่ 4
วิธีการจัดการที่เหมาะสมกับหนวยงาน

 บุคคลท่ีกอใหเกิดขยะมูลฝอยในหนวยงาน ไดแก บุคลากร เจาหนาท่ีผูทำงานภายในหนวยงาน
ประชาชนผูรับบริการ แมคา รวมถึงผูคาขายในตลาดนัด เปนตน ซ่ึงจำนวนบุคลากรมาก 
ยิ่งสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ดังน้ันจึงจำเปนตองวางแผนและสงเสริมบุคลากร
ทุกภาคสวนใหชวยกันจัดการขยะ

 ผูบริหารหนวยงาน ประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ในเร่ืองมาตรการ ข้ันตอนการดำเนินงาน 
และแผนการการดำเนินงานของหนวยงาน พรอมมอบหมายใหคณะทำงานนำมาตรการ 
ข้ันตอนและแผนงานถายทอดสูบุคลากร เจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบและปฏิบัติ 
โดยการส่ือสารสามารถทำไดโดยจัดประชุม อบรม กิจกรรม และส่ือสารผานส่ือรูปแบบตาง  ๆ 

มีการส่ือสารจากผูบริหารองคกรใหบุคลากรไดรับรูและเขาใจอยางท่ัวถึง
ตอนโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ

 การจัดการขยะมูลฝอยในหนวยงาน เนนการนำหลักการ 3Rs มาประยุกตใช ไดแก 
การใชนอยหรือลดการใช การใชซ้ำ และการนำกลับมาใชใหม เพ่ือใหเกิดขยะมูลฝอยท่ีตอง
สงไปกำจัดนอยท่ีสุด ซ่ึงสวนใหญเปนขยะท่ัวไป และขยะอันตราย (ซ่ึงไมสามารถกำจัดเองได)

1

3Rs

=

ลด

ใชซ้ำ

นำมาใชใหม

พลังงาน
ใชประโยชน

กำจัด

ลด

ใชซ้ำ

นำมาใชใหม

พลังงาน
ใชประโยชน

กำจัด

แนวคิดการจัดการขยะ
ในอดีต

แนวคิดการจัดการขยะ
ในปจจุบัน
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มีการแตงต้ังคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผูบริหาร
องคกรเปนประธานคณะทำงานและผูแทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย 

มีการสำรวจ ประเมิน และจัดเก็บขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร 
ถุงพลาสติกหูห้ิว และแกวพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิงของหนวยงาน2 3

กำจัด

 ผูบริหารหนวยงาน มอบหมายใหสำนักงานเลขานุการกรมเปนหนวยงานหลัก ท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองการจัดจางหนวยงานภายนอกบริหารทำความสะอาดภายในกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
นอกจากนี้แมบานยังมีหนาที่ในการสำรวจ ประเมินและจัดเก็บขอมูลขยะมูลฝอย 
โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูห้ิวและแกวน้ำแบบใชคร้ังเดียวท้ิง ณ จุดรวมขยะมูลฝอยของ
แตละช้ัน โดยแตละช้ันแมบานจะชวยกันสำรวจและจดบันทึกลงในแบบฟอรม เปนประจำทุกวัน 
และรายงานตอเลขานุการกรมเปนประจำทุกเดือน ขอมูลจากการสำรวจจะถูกตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจการจางเหมาบริการ เพื่อพิจารณาปริมาณการขยะมูลฝอย
ในแตละเดือน หากสำนัก ศูนย กองใดมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมาก จะทำการแจงไปยัง
หนวยงานโดยตรง เพ่ือดำเนินการแกไขลดปริมาณขยะ พรอมรายงานในระบบฐานขอมูล 
www.goffice.deqp.go.th 
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มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน 
เพ่ือเปนแนวทางและกรอบใหบุคลากรถือเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน 
โดยมีผูบริหารองคกรใหความเห็นชอบ 

มีกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือใหบุคลากรมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 4 5

กำจัด

 จากเจตนารมณ “คุณภาพส่ิงแวดลอม คือคุณภาพชีวิต” คณะทำงานมาตรการลด
และคัคแยกขยะมูลฝอย ไดกำหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยกิจกรรมตางๆ เนนการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
ผานกระบวนการส่ือสารและการมีสวนรวมของบุคลากร เพ่ือใหการลด และคัดแยกขยะ
สัมฤทธ์ิผล เกิดการนำกลับไปใชประโยชนและลดการตกคางของขยะมูลฝอย บูรณาการแผน
ปฏิบัติการเขากับการประเมินสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย และ
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

 กิจกรรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการลด 
คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สามารถทำไดหลายรูปแบบ เชน 
 1. การจัดอบรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
ใหแกบุคลากร โดยเชิญบุคลากรจากหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ ตัวแทนสำนัก 
ศูนย กอง และแมบานเขารวมอบรม เพ่ือทำความเขาใจมาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
เกณฑการประเมิน เพ่ือใหบุคลาการเกิดความเขาใจและนำไปปฏิบัติไดอยาง มีประสิทธิภาพ 
 2. การเปดเวทีรับฟงขอเสนอแนะการดำเนินงานจากบุคลากร แมบาน พนักงาน
รักษาความปลอดภัย เพ่ือรับฟงสภาพปญหา ขอขัดของในการจัดการขยะท่ีมีอยู และ
รวมกันระดมความคิดเห็นในการแกไข เพ่ือใหเกิดการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงาน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากน้ีในหนวยงานท่ีมีรานคา ตลาดนัด สามารถเชิญผูขาย เขามาทำความเขาใจ
แนวทางปฏิบัติ รับฟงขอเสนอแนะ และกำหนดเปนมาตรการรวมกัน 
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

27

การจัดการ ขยะอินทรีย 

กำจัด

 ทั้งนี้ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการประชาสัมพันธและรณรงคใหเจาหนาที่
รับประทานอาหารใหหมด เพื่อปองการการเกิดขยะเศษอาหาร 

การจัดการ ขยะรีไซเคิล

2.  แมบานรวบรวมเศษอาหารไปทำปุยอินทรีย และน้ำหมักชีวภาพ ท่ีบริเวณจุดรวบรวม
ขยะอินทรีย ดานหลังอาคารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ผลิตผลที่ไดนำมาใช
บำรุงตนไมของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3. มีการรวมกับโครงการ “วน” 
รวบรวมพลาสติกชนิดหนาที่
สามารถรีไซเคิลได เพ่ือนำไปใช
ประโยชนใหม โดยเจาหนาที ่
โครงการจะมารับเปนประจำทุกเดือน 
4. มีการรณรงคใชถุงผา กลองขาวและแกวน้ำแบบใชซ้ำได เพ่ือปองกันการเกิดขยะ 
โดยมีจุดใหบริการยืมถุงผา กลองขาว รวมท้ังโปรโมช่ันลดราคาคาเคร่ืองด่ืมเม่ือนำแกว
สวนตัวมาใชบริการ  

1.  จัดตั้งถังดักไขมันบริเวณ
จุดลางภาชนะ พรอมถังรองรับ
เศษอาหาร 

3.  ขยะอินทรียท่ีเกิดข้ึนในรานอาหาร 
ทางผูขายนำเศษอาหารออกไปเล้ียงสัตว 

ถังดักไขมัน

1. จัดต้ังถังคัดแยกขยะรีไซเคิลตามชนิดของขยะ 
ไดแก กระดาษ ขวดน้ำพลาสติก ขวดแกว 
กระปองอลูมิเนียม และอ่ืนๆ ท่ีสามารถนำมา
รีไซเคิลได โดยจัดจุดรองรับไวทุกช้ันของอาคาร 

2. จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ทุกวันพุธ เวลา 10.00 – 12.00 น. เพื่อให
แตละสำนัก ศูนยกอง ไดนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกรวบรวมไว มาฝากที่ธนาคาร 
โดยอางอิงราคาจากรานรับซ้ือของเกาท่ีไดมาตรฐาน เม่ือขยะรีไซเคิลในธนาคาร
มีปริมาณมาก จะดำเนินการประสานกับหนวยงานรับซื้อ เขามารับ เพื่อเขาสู
กระบวนการรีไซเคิลตอไป เงินจากการขายขยะรีไซเคิลจะเขาเปนสวัสดิการของ
แตละสำนัก ศูนย กอง 
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

29

มีการลดกลองโฟมบรรจุอาหารในรานคาตางๆ ท่ีต้ังในหนวยงาน 
และงดนำโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน 8

กำจัด

กิจกรรมท่ีสามารถดำเนินการไดเพ่ือการลดการใชกลองโฟมบรรจุอาหาร เชน 

 ประกาศเจตนารมณ หามเจาหนาที่ของหนวยงานนำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม 
เขามายังอาคารของหนวยงาน 
 ใหทุกสำนัก ศูนย กอง กำหนดมาตรการ และมอบหมายใหบุคลากร ทำหนาที่
ตรวจสอบการนำเขาถุงพลาสติกหูห้ิว และโฟม หามมีบุคคลใดนำเขามาในสำนักงาน 
 ใหกำหนดมาตรการสรางจิตสำนึกและสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามประกาศ
เจตนารมณเขตปลอดถุงพลาสติกและโฟม
 ทุกสำนัก ศูนย กอง มีการส่ือสารนโยบาย มาตรการสงเสริม การสรางแรงจูงใจ 
ใหบุคลากรในสำนักงาน ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณเขตปลอดถุงพลาสติก และโฟม
 กำหนดเปนคะแนนตัวช้ีวัดระดับบุคคล และระดับสำนัก ศูนย กอง รวมกับระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ สำนักงานสีเขียว ( Green Office)
 ขอความรวมมือใหทุกคนรวมเปนอาสาสมัครรักษส่ิงแวดลอม ในการใหคำแนะนำ 
ตักเตือนบุคลากรในสำนักงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดตอราชการ หามนำ
ถุงพลาสติก และโฟมเขามาในอาคาร

2. ขยะอันตรายที่รวบรวมไดของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เชนหลอดไฟเกา 
แบตเตอร่ี กระปองสเปรย กระปองน้ำมันเคร่ือง เปนตน จะรวบรวมไวเปนเวลา 6 เดือน 
จึงทำการประสานสำนักงานเขตมารับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือ
หากมีปริมาณมากจะประสานใหมารับกอนกำหนด เพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ี 

การจัดการ ขยะอันตราย

1. จัดจุดรองรับขยะอันตรายไว 1 จุด บริเวณชั้น 1 หรือ
เก็บไวในพื้นที่เฉพาะ มิดชิดหางจากพื้นที่ปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อปองกันอันตราย 

นอกจากน้ี ควรมีการประกาศ ประชาสัมพันธ 
และกำหนดมาตรการในการลดใชโฟม และ
ถุงพลาสติกในหนวยงานใหแกบุคลากร และ
ประชาชนไดทราบ ณ บริเวณจุดตางๆของ
หนวยงาน เชน รานขายเคร่ืองด่ืมและรานอาหาร
ภายในอาคาร บริเวณพ้ืนท่ีทำงานของแตละ
สำนัก ศูนย กอง รวมถึงชองทางการส่ือสารอ่ืน  ๆ
อยางตอเนื่อง
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

31

มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชแกวสวนตัว 
เพ่ือลดการใชแกวน้ำแบบใชคร้ังเดียวท้ิง 

เทคนิคการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน
เพ่ือดำเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายในหนวยงาน
9

มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
การใชตะกรา ถุงผา ปนโต 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือลด
การใชถุงพลาสติกหูห้ิว 

10

กำจัด

กิจกรรมสนับสนุนการใชแกวน้ำสวนตัว เปนกิจกรรมที่
หนวยงานควรดำเนินอยางตอเนื่องเพื่อลดการ
ใชแกวน้ำพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิง โดยเช่ือมโยง
กับแนวคิด Green Meeting  โดยการจัดประชุม
ทุกคร้ังจะใหบุคลาการท่ีเขารวมประชุมนำแกวน้ำ
สวนตัวมาเอง การใชนโยบายสงเสริมการขาย
ของรานคา โดยลดราคาเคร่ืองด่ืมเม่ือนำแกวน้ำ
สวนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรและประชาชนท่ัวไปท่ีมาใชบริการ

 การดำเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหนวยงาน 
จะประสบความสำเร็จได ตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ ทำงานรวมกัน
อยางจริงจังและตอเนื่อง เล็งเห็นประโยชนจากการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง 
ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน สุขอนามัยและส่ิงแวดลอม โดยเทคนิคการสราง
การมีสวนรวมสามารถทำไดดังนี้ 

หนวยงานควรมุงสงเสริมใหบุคลากรลดใชถุงพลาสติกหูห้ิว
และถุงพลาสติกอ่ืนๆ อยางจริงจัง ผานการรณรงคสงเสริม
ใหใชถุงผา และกลองขาวสวนตัว โดยจัดจุดใหบริการ
ยืมคืนถุงผา กลองพลาสติกใสอาหาร เพื่อใหบุคลากร
ไดใชงานอยางทั่วถึง ซึ่งจากการรณรงคสงเสริมใหใชถุงผา 
ชวยใหปริมาณขยะถุงพลาสติกของหนวยงานลดลง
อยางตอเนื่อง 

เทคนิคการสรางการมีสวนรวม
1. มีการสื่อสารทำความเขาใจรวมกันในเรื่อง
มาตรการ เกณฑ และหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีรวมกัน  

2. มอบหมายและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน 

3. รวมกันวิเคราะหสภาพปญหา ระดมความคิด 
และเสนอทางออกในการจัดการรวมกัน  

4. จัดเตรียมองคความรู วัสดุอุปกรณ สถานท่ีให
เพียงพอตอการดำเนินการ 

5. รายงานผล ติดตามอยางตอเน่ือง รวมท้ังทบทวน 
ตักเตือนเม่ือไมดำเนินการตามแนวทางท่ีเสนอรวมกัน 
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บรรณานุกรม

คณะทำงาน

กำจัด
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