
  

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั” 

โดย 

นางสาวพรพิมล เจริญส่ง ผูอ้  านวยการกองจดัการกากของเสียและสารอนัตราย 

นางสาววานิช  สาวาโย  ผูอ้  านวยการส่วนลดและใชป้ระโยชนข์องเสีย  



    โครงการท าความดีดว้ยหวัใจ ลดภยัส่ิงแวดลอ้ม   

ครม. เห็นชอบ เม่ือวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561 

      เพื่อบูรณาการ ภาครฐั/เอกชน/ประชาชน เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะพลาสตกิ 

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 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 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 

ท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาค 

หน่วยงานราชการที่

ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีศาลากลาง

หรือศูนยร์าชการจงัหวดั  

ส่วนราชการสว่นภูมิภาค

ระดบัจงัหวดั  



1. ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครฐัที่ตอ้งสง่ก าจดัลดลงอยา่งนอ้ย 

รอ้ยละ 10 

2. หน่วยงานภาครฐัลดการท้ิงถุงพลาสตกิหูห้ิวในหน่วยงาน รอ้ยละ 30 

3. หน่วยงานภาครฐัลดการท้ิงแกว้พลาสตกิใชค้รั้งเดียวท้ิงของ

หน่วยงาน รอ้ยละ 30 

4. งดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครฐั  

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แนวทางการด าเนินงาน "มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย

ในหน่วยงานภาครฐั" 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

การรายงานผล  

รายงานผลไดท้ี่ e-report.pcd.go.th 

1. รายงานผลเป็นรายเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรี  

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

2. รายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน เป็นการรายงานผลตามแบบฟอรม์ของ

กรมควบคมุมลพิษ 

3. รายงานผลการด าเนินการรอบ 12 เดือน เป็นการประเมินผลจากการเก็บขอ้มูล

รายเดือนมาประมวลผล 



"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั" 

ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน ข้อละ  
1 คะแนน 

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารองค์การ 
2. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการน าขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว
กลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
3. มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง
โดยสะดวก  
4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้ก าหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจ านวนถุงพลาสติกหู
หิ้ว แก้วพลาสติกใช้คร้ังเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
5. มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
6. มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM 
การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น 
7. มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มสี่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน 
ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 
8.มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 
9. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้าที่น าแก้ว
ส่วนตัวมาซื้อน้ า เป็นต้น 
10. ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการ
น าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน  



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

1. มีการจดัท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้ริหารองคก์ารหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากผูบ้ริหารองคก์าร 

หลกัฐานเป็น 

เอกสารแผนปฏิบตักิาร

ที่มีการลงนามเห็นชอบ

จากผูบ้ริหารองคก์าร 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

2. มีการคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปจดัการอย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไม่เกิดการน า

ขยะมูลฝอยที่คัดแยกแลว้กลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างนอ้ยเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย และขยะทัว่ไป 

หลกัฐานเป็น 

ประเภทของขยะที่มีการคดัแยก

และแนวทางการน าไปจดัการ 

ใหพ้นกังานท าความสะอาด

น าไปจ  าหน่าย 

รวบรวมไปไวท้ี่จุดพกัขยะ 

และใหเ้ขตมาเก็บ 

ตามเวลาที่ก  าหนด 

แยกเก็บในสถานท่ี 

เก็บกกัขยะอนัตราย 

และสง่ใหเ้ขตน าไปก าจดัตอ่ไป 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

3. มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยท่ีถงัขยะอยา่งชดัเจน สามารถใหผู้ม้าใชบ้ริการสามารถท้ิงขยะ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยสะดวก 

หลกัฐานเป็น 

ตวัอยา่งป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอย 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ไดก้  าหนดรูปแบบการคัดแยกไว ้และมีการ

บนัทึกจ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิว แกว้พลาสติกใชค้รั้งเดียวท้ิง และโฟมบรรจุอาหารท่ีมีการท้ิงในถงัขยะ

ภายในหน่วยงานอยา่งครบถว้น 

หลกัฐานเป็น 

เอกสารการเก็บขอ้มูล 

ที่กรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

5. มีจดุเก็บรวบรวมขยะอนัตรายที่เหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

6. มีกิจกรรมใหค้วามรูใ้นการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงแก่เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน เช่น การจัด

กิจกรรมรณรงค ์การอบรม KM การจดันิทรรศการเพื่อใหค้วามรู ้เป็นตน้ 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

7. มีกิจกรรมสง่เสริมใหเ้จา้หนา้ที่มีสว่นรว่มในการน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน ์เช่น หมกัท าปุ๋ย  

น ้าหมกัชีวภาพ เล้ียงไสเ้ดือน ธนาคารขยะ ผา้ป่ารีไซเคิล เป็นตน้ 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

8. มีกิจกรรมเพื่อลดการใชถุ้งพลาสติกหูห้ิว เช่น การส่งเสริมการใชต้ะกรา้ ถุงผา้ ป่ินโต ภาชนะหรือ

บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในการซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

9. มีกิจกรรมเพื่อลดการใชแ้กว้พลาสติกใชค้รั้งเดียวท้ิง เช่น การรณรงคใ์หใ้ชแ้กว้ส่วนตวั การลด

ราคาใหก้บัลกูคา้ท่ีน าแกว้สว่นตวัมาซ้ือน ้า เป็นตน้ 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

10. ไม่มีการใชโ้ฟมบรรจุอาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ท่ีตั้งในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจดัข้ึนใน

หน่วยงาน และไม่มีการน าโฟมบรรจุอาหารเขา้มาในหน่วยงาน 

หลกัฐานเป็น 

รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม 



เกณฑป์ระเมินรอบ 12 เดือน 

มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

พิจารณาการด าเนินการเพื่อลดขยะมูลฝอยใน 4 หวัขอ้ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงรอ้ยละ 10 (10 คะแนน) 

2. จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวลดลงรอ้ยละ 30 (10 คะแนน) 

3. จ  านวนแกว้น ้าพลาสตกิใชค้รั้งเดียวท้ิงลดลงรอ้ยละ 30 (10 คะแนน) 

4. จ  านวนโฟมบรรจุอาหารลดลงรอ้ยละ 100 (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 10 

ถุงพลาสตกิหูห้ิว 

ลดลงรอ้ยละ 30 

แกว้น ้าพลาสตกิ 

ใชค้รั้งเดียวท้ิง 

ลดลงรอ้ยละ 30 

โฟมบรรจุอาหารลดลง

รอ้ยละ 100 

1 < รอ้ยละ 2.00 < รอ้ยละ 6.00 < รอ้ยละ 6.00 < รอ้ยละ 60 

2 รอ้ยละ 2.00 – 2.99 รอ้ยละ 6.00 – 8.99 รอ้ยละ 6.00 – 8.99 รอ้ยละ 60.00 – 64.99 

3 รอ้ยละ 3.00 – 3.99 รอ้ยละ 9.00 – 11.99 รอ้ยละ 9.00 – 11.99 รอ้ยละ 65.00 – 69.99 

4 รอ้ยละ 4.00 – 4.99 รอ้ยละ 12.00 – 14.99 รอ้ยละ 12.00 – 14.99 รอ้ยละ 70.00 – 74.99 

5 รอ้ยละ 5.00 – 5.99 รอ้ยละ 15.00 – 17.99 รอ้ยละ 15.00 – 17.99 รอ้ยละ 75.00 – 79.99 

6 รอ้ยละ 6.00 – 6.99 รอ้ยละ 18.00 – 20.99 รอ้ยละ 18.00 – 20.99 รอ้ยละ 80.00 – 84.99 

7 รอ้ยละ 7.00 – 7.99 รอ้ยละ 21.00 – 23.99 รอ้ยละ 21.00 – 23.99 รอ้ยละ 85.00 – 89.99 

8 รอ้ยละ 8.00 – 8.99 รอ้ยละ 24.00 – 26.99 รอ้ยละ 24.00 – 26.99 รอ้ยละ 90.00 – 94.99 

9 รอ้ยละ 9.00 – 9.99 รอ้ยละ 27.00 – 29.99 รอ้ยละ 27.00 – 29.99 รอ้ยละ 95.00 – 99.99 

10 ตั้งแตร่อ้ยละ 10 ข้ึนไป ตั้งแตร่อ้ยละ 30 ข้ึนไป ตั้งแตร่อ้ยละ 30 ข้ึนไป รอ้ยละ 100 



ตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลขยะมูลฝอย 



หลกัการค านวณขอ้มูลฐานของปี พ.ศ. 2561 

บุคลากรของหน่วยงาน x ค่ากลาง x จ  านวนวนัท างาน 

ฐานปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x 0.34 (กิโลกรมัตอ่คนตอ่วนั) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 

ฐานจ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x 0.94 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 

ฐานจ  านวนแกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x 0.4 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 

ฐานจ านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x 0.47 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 



การค านวณปรมิาณขยะมูลฝอยที่สง่ก าจดั ปี 2563 

ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2563 ท่ีส่งก าจดั (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 

2563) 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x อตัราการเกิดขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจดั ปี 2563 

(กิโลกรมัตอ่คนตอ่วนั) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 

อตัราการเกิดขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจดั ปี 2563 (เป็นค่าเฉล่ียตั้งแตเ่ดือนมกราคม 

2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563) 

= ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจดั ปี 2563 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 (กิโลกรมั) 

                               บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 



การค านวณจ านวนถุงพลาสติกหูห้ิว ปี 2563 

จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิว ปี 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563) 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x อตัราการเกิดถุงพลาสตกิหูห้ิว ปี 2562 (ใบตอ่

คนตอ่วนั) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 

อตัราการเกิดถุงพลาสตกิหูห้ิว ปี 2563 (เป็นค่าเฉล่ียตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2563 

ถึงเดือนสิงหาคม 2563) 

= จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิว ปี 2563 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 (ใบ)  

                         บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 



การค านวณแกว้พลาสติกใชค้รั้งเดียวท้ิง ปี 2563 

จ  านวนแกว้พลาสตกิใชค้รั้งเดียวท้ิง ปี 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือน

สิงหาคม 2563)  

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x อตัราการเกิดแกว้พลาสตกิใชค้รั้งเดียวท้ิง ปี 

2563 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 

อตัราการเกิดแกว้พลาสตกิใชค้รั้งเดียวท้ิง ปี 2563 (เป็นค่าเฉล่ียตั้งแตเ่ดือน

มกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563) 

= จ  านวนแกว้พลาสติกใชค้รั้งเดียวท้ิง ปี 2563 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 (ใบ)  

                                   บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 



การค านวณโฟมบรรจอุาหาร ปี 2563 

จ  านวนโฟมบรรจุอาหาร ปี 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 

2563) 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)  x อตัราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร ปี 2563 (ใบตอ่

คนตอ่วนั) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 

อตัราการเกิดของโฟมบรรจุอาหาร ปี 2563 (เป็นค่าเฉล่ียตั้งแตเ่ดือนมกราคม 

2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563) 

= จ  านวนโฟมบรรจุอาหาร ปี 2563 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 (ใบ)  

                                          บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x จ  านวนวนัท างาน (วนั) 



การค านวณผลด าเนินการ 

รอ้ยละปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง 

= ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 – ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปี 2563 x  100 

                   ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 

รอ้ยละจ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีลดลง 

= จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 – จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึน ปี 2563  x  100  

                         จ  านวนถุงพลาสตกิหูห้ิวท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 

รอ้ยละจ  านวนแกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีลดลง 

= แกว้พลาสติกแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 – แกว้พลาสติกแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ปี 2563  x  100 

                       แกว้พลาสตกิแบบใชค้รั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 

รอ้ยละจ  านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีลดลง 

= จ  านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 – จ  านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึน ปี 2563  x  100  

                         จ  านวนโฟมบรรจุอาหารท่ีเกิดข้ึน ปี 2561 



ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย 

กองจดัการกากของเสียและสารอนัตราย  

กรมควบคมุมลพิษ 

โทร 0 2298 2495 โทรสาร 0 2298 5398 

Email : 3rgovernment@gmail.com 


