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ส่ือสารนโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของหน่วยงาน 
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เกณฑก์ารประเมนิตวัชีว้ดัการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิครม. เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑   
เห็นชอบโครงการ  
“ท าความดดีว้ยหวัใจ ลดภยัสิง่แวดลอ้ม”  
กจิกรรมยอ่ย  
“มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั” 
 
 
 

มอบ ส านกังาน ก.พ.ร.  
ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัประสทิธภิาพของหนว่ยงานภาครฐั  
ต ัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



3 

ประกาศกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
เรือ่ง นโยบายการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย 

ในหน่วยงาน 
 

ประกาศ ณ วันที ่18 ธันวาคม 2561 
โดย นายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ ์
อธบิดกีรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์



4 

กรมก าหนดใหท้กุหน่วยงานด าเนนิการภายใตก้รอบการบรหิารจัดการทีย่ั่งยนื  
คอื การลด การคัดแยก และการใชป้ระโยชนจ์ากขยะทีค่ัดแยก ณ แหลง่ก าเนดิทีต่น้ทางดังตอ่ไปนี ้

1. เลอืกใชว้สัด ุวตัถดุบิ และผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

2. ลดปรมิาณการเกดิขยะ คดัแยกขยะมลูฝอยและขยะอนัตรายตามหลกัการ 3R ไดแ้ก ่
     Reduce   ใชน้อ้ย หรอืลดการใช ้
     Reuse     ใชซ้ า้ 
     Recycle  ใชแ้ปรรปู หรอื แปรรปูใชใ้หม ่ 

3. ระบบการคดัแยกขยะในส านกังาน 

4. สือ่สารและสอดแทรกความรูเ้ร ือ่งการลด คดัแยก การจดัการขยะมลูฝอยและขยะ 
     อนัตรายใหบ้คุลากรรบัรูแ้ละเขา้ใจอยา่งท ัว่ถงึ รวมท ัง้จดักจิกรรมการกระตุน้ใหบ้คุลากร 
     มจีติส านกึทีด่แีละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รในการจดัการขยะ 

5. งดการน าโฟมบรรจอุาหารเขา้มาในหนว่ยงาน 

6. ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนผูม้าใชบ้รกิาร หรอืตดิตอ่ราชการทราบ  
     และมสีว่นรว่มในการด าเนนิการลด คดัแยกขยะมลูฝอยในหนอ่ยงาน 
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การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ สคอ. 
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มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน รอบที ่๑ (๖ เดอืน) เกณฑก์ารใหค้ะแนน รอบที ่๒ (๑๒ เดอืน) 

๑. มกีารสือ่สารจากผูบ้รหิารใหบ้คุลากรรับรูเ้ขา้ใจนโยบายลดและคัดแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

๑. ปรมิาณขยะมลูฝอยลดลง รอ้ยละ ๕ (วัดโดยชัง่น ้าหนัก) 

๒. แตง่ตัง้คณะท างานปฏบิตักิารลดและคดัแยกขยะมลูฝอย  ๒. จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ลดลง รอ้ยละ ๑๐ *      

๓. มกีารส ารวจ วเิคราะห ์ จัดเก็บขอ้มลูปรมิาณขยะมลูฝอย โฟมบรรจอุาหาร 
ถงุพลาสตกิหหูิว้ และแกว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว ของหน่วยงาน 

๓. จ านวนแกว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ลดลง รอ้ยละ๑๐*   

๔. จัดท าแผนปฏบิตักิารลด คัดแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงาน ๔. จ านวนโฟมบรรจอุาหารลดลง รอ้ยละ ๑๐๐ * 

๕.  มกีจิกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเพือ่ใหบ้คุลากรมกีารปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมในการลด คัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน 

* ขอ้ ๒-๓ วัดโดยส ารวจจากรา้นคา้ในหน่วยงาน 

๖. ประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากร ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารทราบและมสีว่นรว่มในการลด 
คัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน 

๗. มกีารคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานเพือ่น าไปใชป้ระโยชน ์

๘. งดใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ทีต่ัง้ในหน่วยงาน 

๙. มกีจิกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการใชแ้กว้น ้าสว่นตัวเพือ่ลดการใชแ้กว้พลาสตกิ 

๑๐. มกีจิกรรมสง่เสรมิการใชต้ะกรา้ ถงุผา้ ป่ินโต  ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นมติร
ตอ่สิง่แวดลอ้ม 



กจิกรรมกระตุน้ใหบ้คุลากรปรบัเปลีย่น พฤตกิรรม 
ในการลด คดัแยกขยะ 
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๑. เชญิชวนใหบ้คุลากร สคอ. น าแกว้น า้สว่นตวัมาใชใ้นการประชุม
ภายในของส านกัฯ 

๒. เชญิชวนใหบ้คุลากร สคอ. ใชถ้งุผา้หรอืตะกรา้แทนการใช้

ถงุพลาสตกิแบบหหู ิว้ในการใสส่นิคา้ 

๓. งดการน าโฟมบรรจอุาหารเขา้มาใน สคอ. 

๔. ลดการใชอ้าหารกลอ่งในการจดัประชุมสมัมนาของ สคอ.  

๕. การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในรปูแบบ KM เพือ่ใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นประสบการณแ์ละปลกูจติส านกึ 



ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัทราบ 
เพือ่การมสีว่นรว่มในการลด คดัแยกขยะ 
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 จดัพืน้ทีใ่หผู้ท้ ีม่าตดิตอ่ราชการทิง้ขยะ  
      ณ โถงช ัน้ 2 ขา้งลฟิท ์

 ตดิป้ายประชาสมัพนัธก์ารคดัแยกขยะกอ่นทิง้  
      และขอความรว่มมอืงดน าโฟมบรรจอุาหารเขา้

มาในหนว่ยงาน 
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ขอ้มลูพืน้ฐานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ปี ๒๕๖๑ 

จ านวนเจา้หนา้ที ่
เฉพาะสว่นกลาง 

ปรมิาณขยะ 
ทีเ่กดิขึน้ 

ปรมิาณ
ถงุพลาสตกิ 
ทีเ่กดิขึน้ 

ปรมิาณแกว้พลาสตกิ 
ทีเ่กดิขึน้ 

ปรมิาณโฟมบรรจอุาหาร 
ทีเ่กดิขึน้ 

๑,๖๙๓ คน ๙๓,๘๒๖.๐๖  
กโิลกรมั 

๒๕๙,๔๐๑.๔๖ 
ใบ 

๑๑๐,๓๘๓.๖๐ 
ใบ 

๑๒๙๗๐๐.๗๓ 
ใบ 



ประเภทของขยะมลูฝอย 
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ขยะอนิทรยี ์

ขยะอนัตราย 

ขยะรไีซเคลิ 

ขยะท ัว่ไป 



ประเภทของขยะมลูฝอย 
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๑. ขยะอนิทรยี ์หมายถงึ ขยะทีเ่น่าเสยีและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถน าไปท าปุ๋ ยหมักได ้เชน่ เศษ
อาหาร  เศษผัก เศษเนือ้สตัว ์เปลอืกผลไม ้ เป็นตน้ แตไ่มร่วมถงึซาก หรอืเศษของพชืผัก ผลไม ้
หรอืสตัวท์ีเ่กดิจากการทดลองในหอ้งปฏบิัตกิาร  

๒. ขยะรไีซเคลิ  หมายถงึ  ขยะทีส่ามารถน าไปแปรรปูเพือ่ใชป้ระโยชนใ์หมไ่ด ้ เชน่   ขวดพลาสตกิ 
ขวดแกว้  กระดาษ  กระป๋องอลมูเินยีม เศษพลาสตกิ เศษโลหะ กลอ่งเครือ่งดืม่แบบยเูอชท ีเป็นตน้ 

๓. ขยะอนัตราย  หมายถงึ  ขยะทีม่คีวามเป็นอนัตรายหรอืมสีว่นประกอบเป็นสารทีม่อีนัตราย  เชน่ เศษ
แกว้ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ ถา่นไฟฉาย แบตเตอรีโ่ทรศัพทเ์คลือ่นที ่ กระป๋องสเปรย์บ์รรจสุารเคม ี
ตลับหมกึ น ้ายาลา้งหอ้งน ้า เป็นตน้ 

๔. ขยะทั่วไป หมายถงึ ขยะอืน่ทีน่อกเหนอืจากขยะอนิทรยี ์ขยะรไีซเคลิ และขยะอนัตราย   มลีักษณะ
ทีย่อ่ยสลายยาก หรอืน าไปรไีซเคลิไมไ่ด ้หรอืน าไปรไีซเคลิแลว้ไมคุ่ม้ทนุ เชน่ ถงุขนมขบเคีย้ว ซอง
บะหมีส่ าเร็จรปู ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟมบรรจอุาหาร หลอดกาแฟ กระดาษหอ่อาหาร เป็นตน้ 

 



 
แนวทางการคดัแยกขยะกอ่นทิง้ 

ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร 
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ประเภทขยะ รายละเอยีด 
แนวทางปฏบิตั ิ

ฝ่าย/หอ้งปฏบิตักิาร ส านกัฯ 

๑. ขยะอนิทรยี ์

• เศษอาหาร 
• ตวัอยา่งอาหาร (ทีไ่มผ่า่นการสกดัดว้ยสารเคม)ี 
• ตวัอยา่งอาหารกระป๋อง (เก็บสตอ๊ค)  

๑. เทอาหาร/ตวัอยา่งอาหารลงในถงัขยะอนิทรยี ์
(ถงัขยะสดี าทีส่ านกัฯ จดัหาใหท้กุช ัน้)  

๒. น าภาชนะมากล ัว้น า้ 
๓. ทิง้ภาชนะตามประเภทของขยะ   

๑. คณะท างานจติอาสาซึง่รบัผดิชอบ

แตล่ะช ัน้ของอาคารช ัง่/ประเมนิ

น า้หนกัแลว้ตดิป้ายระบุตามที่

ก าหนด 

๒. แมบ่า้นของแตล่ะช ัน้ของอาคาร

น าไปทิง้ในจดุ ทีก่ าหนดใหท้ ิง้ขยะ

แตล่ะประเภท 

๒. ขยะจาก 
หอ้งปฏบิตักิาร 

• ตวัอยา่งอาหารทีผ่า่นข ัน้ตอนการสกดัดว้ย 
  สารเคม ี
• อาหารเลีย้งเชือ้ทีผ่า่นการฆา่เชือ้ดว้ยเครือ่งนึง่ 
  ฆา่เชือ้ 
• วสัดอุุปกรณท์ีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร เชน่ ถงุมอื 
หนา้กากอนามยั กระดาษกรอง  ฯลฯ 

๑. รวบรวมใสถ่งุสแีดง 

๒. ตดิป้าย (โดยคณะท างานจติอาสาซึง่รบัผดิชอบ    
แตล่ะช ัน้ของอาคาร) 

๓. ขยะรไีซเคลิ 

• พลาสตกิ  
• กระดาษ 
• แกว้ 
• กระป๋อง ฯลฯ  

๑. กล ัว้น า้ภาชนะทีจ่ะทิง้ เพือ่ป้องกนั มด แมลง      
มารบกวน 

๒. ทิง้ตามประเภทขยะรไีซเคลิตามจดุทีก่ าหนด
ไวแ้ตล่ะช ัน้ เชน่ กระดาษ, พลาสตกิ, แกว้ 
เป็นตน้ 

๔. ขยะท ัว่ไป 

• ขยะทีน่อกเหนอืจากขอ้ ๑ - ๓ เชน่ ถงุพลาสตกิ,  
ถงุหหู ิว้,หลอดกาแฟ, ไมเ้สยีบลกูชิน้, กระดาษ
หอ่อาหาร, กลอ่งอาหารทีท่ าจากวสัดทุีย่อ่ย
สลายได ้เป็นตน้ 

๑. รวบรวมใสถ่งุ 
๒. ตดิป้าย (โดยคณะท างานจติอาสาซึง่

รบัผดิชอบแตล่ะช ัน้ของอาคาร) 



ขยะอนัตราย 
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 จดัพืน้ทีท่ ิง้ถา่นไฟฉาย แบตเตอรี ่
    โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ซึง่เป็นขยะอนัตราย 
    ณ ช ัน้ ๒ ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป 
 
 เศษแกว้แตกใหใ้สใ่นภาชนะทีม่ดิชดิ 
    เชน่ ป๊ีบ แลว้น าไปทิง้ทีโ่รงคดัแยกขยะ 
     
 
 
 



คณะท างานจติอาสา 

14 

นายสมชาต ิ พรชวโรจน ์(ช ัน้ ๑) 

นางปานจติต ์เชีย่วภาษา (ช ัน้ ๒) 

นายวรพงศ ์พรหมณา (ช ัน้ ๓) 

นางสาวณฐักานต ์ตยิศวิาพร (ช ัน้ ๔) 

นางสาววรรณพร พะเยาว ์(ช ัน้ ๕) 

นางสาววราภรณ์ ถาวรเลศิ (ช ัน้ ๖) 

นางสาวรุง่ตะวนั บกูง้ (ช ัน้ ๖)  
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