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บทน า 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบในการด าเนินการ  
“โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพ่ือบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยก าหนดกิจกรรมการด าเนินการ 5  กิจกรรม ดังนี้ 
  1) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
  2) รณรงค์ ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  
  3) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
  4) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์  
  5) การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่  24  จังหวัดชายทะเล    
ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร ได้ก าหนดให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับ
ประเมินผู้บริหารองค์การ โดยก าหนดให้มีการประเมินผล 2  รอบการประเมิน ทุก  6 เดือน  ซึ่งสามารถสรุป
เป็นรายละเอียดการด าเนินการที่ส าคัญที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะต้องด าเนินการ ดังนี้  

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
 แนวคิด 
  ให้หน่วยงานภาครัฐของทุกกระทรวงมีการด าเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน 
 วัตถุประสงค์ 
  หน่วยงานทั้งประเทศมีการด าเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน
เพ่ือเป็นแบบอย่างประชาชนและภาคเอกชน 
 เป้าหมาย 
  1. ข้าราชการจ านวน 2.53 ล้านคน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย 
  2. อาคารส านักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ  100  มีการด าเนินกิจกรรมลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย 
  3. ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐต้องส่งก าจัดลดลงอย่างน้อยร้อยละ  5  
  4. หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงานร้อยละ  10  
  5. งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ  
 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้น าเสนอตัวอย่างวิธีการปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ  5  วิธีดังนี้ 

1. ยืดอกพกถุง 
2. พกกล่องพร้อมใส่อาหาร 
3. พกแก้วน้ าให้ติดกระเป๋า 
4. ใช้ซ้ าแทนการทิ้ง 
5. คัดแยกขยะ  recycle 
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การรายงานผล 
1. การรายงานเป็นเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2561 
2. รายงานการด าเนินการรอบ  6 เดือน เป็นการรายงานตามแบบฟอร์มของกรมควบคุมมลพิษ 
3. รายงานการด าเนินการรอบ  12 เดือน เป็นรายงานผลกิจกรรมการด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์ 

โครงการ ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ของกรมควบคุมมลพิษ 

ประเด็นการประเมินผลรอบ  6  เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง ต่อนโยบายการลด คัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   

2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  โดยมีผู้บริหารองค์การเป็น
ประธานคณะท างานและผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับทุกฝ่าย 

3. มีการส ารวจ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหารถุงพลาสติกหูหิ้ว 
และแก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงาน 

4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้
บุคคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นขอบ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
 6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
 7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งในหน่วยงานและในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
 9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้ าส่วนตัวเพ่ือลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
 10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

เกณฑ์การประเมินผลรอบ  12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 5 (วัดโดยชั่งน้ าหนัก)  
 2. จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 10  (วัดโดยการส ารวจ) 
 3. จ านวนแก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ  10 (วัดโดยการส ารวจ) 
 4. จ านวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 (วัดโดยการส ารวจ)  
เกณฑ์การให้คะแนนรอบ 12 เดือน 

คะแนนเต็มข้อละ 10 คะแนน ให้น าคะแนนในเกณฑ์ท้ัง 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4 
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ตารางเทียบคะแนนการประเมินผลรอบ 12 เดือน 

ระดับ 
คะแนน 

ขยะมูลฝอย 
ลดลงร้อยละ 5 

ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
ลดลงร้อยละ 10 

แก้วน้าพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ลดลงร้อยละ 10 

โฟมบรรจุอาหาร 
ลดลงร้อยละ 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 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป 100 
 

 ในการนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ส่วนพัฒนาบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรบุคล ส่วน
บริหารการพัสดุ ส านักบริหารกลาง กลุ่มสารนิเทศการคลัง ร่วมก าหนดแผนงาน/โครงการส าหรับการ
ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง  โดยแบ่งเป็น  4  ด้านหลัก ดังนี้ 

1. แผนงานด้านบริหารจัดการ 
2. แผนงานหลักด้านการจัดการขยะ 

2.1 การลดขยะ 
2.2 การคัดแยกขยะ 
2.3 การคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

  3.  แผนงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์  
  4.  แผนงานหลักด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ  
เพ่ือให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลังด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทวงการคลัง มีผลการด าเนินการด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 



แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แผนงานด้านบริหารจัดการ 
 1.1 แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอย โดยมีผู้บริหารเป็นประธานคณะท างานและมี
ผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็น
คณะท างาน 

ผู้บริหารเป็นประธาน
คณะท างานและมีผู้แทนจาก
บุคลากรทุกระดับและทุก

ฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 

            

กพร. 

 1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนฯ มีความครบถ้วน
สมบูรณ ์

            สบก/สบค./กสค/
กพร. 

 1.3 เสนอแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ  

 แผนฯ  ได้รับการอนุมัต ิ             
กพร. 

 1.4 ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่าง
ทั่วถึงต่อนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน 

มีการประกาศเจตนารมณ์
การลด คัดแยกขยะมูลฝอย 

สป.กค. 

            

กพร. 

 1.5 จัดประชุมคณะท างาน ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80             กพร./สบก. 

 1.6 ส ารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปริมาณ
ขยะมูลฝอย โฟม บรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และ
แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงของหน่วยงาน 

ข้อมูลพื้นฐานมีความ
ครบถ้วนและตรงกับความ

เป็นจริง 

            
สบก. 

  -  ส ารวจจ านวนบุคลากร  ณ 1 ต.ค.61  
เพื่อแจ้ง กพร. 

ได้ข้อมูลครบถ้วนและตรงกับ
ความเป็นจริง 

            
สบค. 

  - จัดท าแบบส ารวจข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อจัดเป็นข้อมูลขยะมูลฝอยของหน่วยงาน 

              
สบก. 

  - จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ลดและคัดแยกขยะมูลในหน่วยงานภาครัฐภายในวันท่ี 7 
ของทุกเดือน เพื่อบันทึก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
และผลการด าเนินงาน 

              

กพร. 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 - ลงพื้นที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูล               สบก. 

1.7 การติดตามประเมินผลภาพรวมการด าเนินการตาม
เกณฑ์การวัดผลที่ก าหนด 3 ครั้ง 

            
กพร. 

1.9 สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน             กพร. 
1.10 รายงานผู้บริหาร ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ             กพร. 
2. แผนงานหลักด้านการจัดการขยะ 

 2.1 การลดขยะ 

2.1.1 ออกมาตรการงดการใช้โฟมบรรจุอาหารส าหรับ
ร้านค้าและห้ามบุคลากรน าโฟมเข้ามาในหน่วยงาน ไม่มีการใช้โฟม 100 % 

            
สบก. 

2.1.2 โครงการลดขยะมูลฝอยภายในองค์การตาม
มาตรการต่างๆ ได้แก ่
 - มาตรการใช้กระดาษ 2 หน้า 
 - มาตรการใช้วัสดุส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - มาตรการจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างโดยมีขยะมูล
ฝอยน้อยชิ้น  
 - มาตรการใช้ QR Code แทนกระดาษ 
 - มาตรการใช้น้ าดื่มบรรจุขวดที่มีพลาสติกหุ้มฝา 

ขยะลดลง 5 % 

            

สบก. 

2.1.3 โครงการรณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้ว
น้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

ปริมาณการใช้แก้วพลาสติก
ลดลง 10 % 

            
สบก. 

2.1.4 โครงการรณรงค์ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
แบบหูหิ้วลดลง 10 % 

            
สบก. 

2.2 การคัดแยกขยะ 

2.2.1 จัดหาถังขยะแยกประเภทวางตามช้ันและรอบ
บริเวณหน่วยงาน 

มีถังขยะวางครบทุกช้ัน             
สบก. 

2.2.2 จัดหาสถานท่ีรวมเพื่อคัดแยกขยะ 7 สถานท่ี             สบก. 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.2.3 จัดหาเครื่องช่ังน้ าหนัก 1 เครื่อง             สบก. 
2.2.4 การจดบันทึกขยะแต่ละประเภท ทุกวันท าการ             สบก. 
2.3 การคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
2.3.1 โครงการกระถางต้นไม้จากวัสดุรีไซเคิล  
(ECO BRICKS) 

มีการน าขยะไปใช้ประโยชน ์
            

สบก. 

2.3.2 โครงการที่ สป.กค. สามารถเลือกปฏิบัติเพิ่มเติม 
 - โครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดท าขาเทียม
พระราชทาน 
 - โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) 
ยามยาก 

มีการคัดแยกขยะและน าส่ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

            

สบก. 

3. แผนงานหลักด้านการประชาสัมพันธ ์
3.1 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนท่ีมาใช้
บริการทราบและมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะงด
การใช้โฟม ลดการใช้แก้วพลาสติก ลดการใช้ถุงพลาสติก
หูหิ้ว 

              

กสค. 

 - ท าป้ายจุดบริการถุงผ้า อย่างน้อย 1 จุด             กสค. 
 - จุลสาร MOF Family 4 ครั้ง             กสค. 
 - เสียงตามสาย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง             กสค. 
 - facebook สัปดาห์ละ 2 ครั้ง             กสค. 
 - โปสเตอร ์ 100 แผ่น             กสค. 
 - ระบบทีวีภายในหน้าลิฟท์ และบริเวณโถงวายุภักษ ์ ทุกวันท าการ             กสค. 
3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ภายในกระทรวงการคลัง 4 ครั้ง             กสค. 
4. แผนงานหลักด้านการให้ความรู้ความเข้าใจการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย 
 4.1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรใน สป.กค. และ 
สร.กค. ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) 
หัวข้อ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

บุคลากรในสังกัด สป.กค.
และ สร.กค. และบุคลากรผู้มี
หนังสือยืมตัวมาช่วยราชการ
หน้าห้องผู้บริหารระดับสูง 
จ านวน ประมาณ 50 ราย 

           

 สบค. 


