
รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงาน

ตวัชีว้ดัมาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงาน

ในการประชุมกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คร ัง้ที ่๒/๒๕๖๒

วนัที ่๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

โดย....ส านกังานเลขานกุารกรม



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

๑. มกีารสือ่สารจากผูบ้รหิารใหบ้คุลากรรับรูเ้ขา้ใจนโยบายลดและคดัแยก
ขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

๑. ปรมิาณขยะมลูฝอยลดลง รอ้ยละ ๕ (วัดโดยชัง่น ้าหนัก)

๒. แตง่ตัง้คณะท างานปฏบิตักิารลดและคดัแยกขยะมลูฝอย ๒. จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ลดลง รอ้ยยละ ๑๐ *     

๓. มกีารส ารวจ วเิคราะห ์ จัดเก็บขอ้มลูปรมิาณขยะมลูฝอย โฟมบรรจอุาหาร
ถงุพลาสตกิหหูิว้ และแกว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว ของหน่วยงาน

๓. จ านวนแกว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ลดลง รอ้ยละ ๑๐*

๔. จัดท าแผนปฏบิตักิารลด คดัแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงาน ๔. จ านวนโฟมบรรจอุาหารลดลง รอ้ยยละ ๑๐๐ *

๕. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเพือ่ใหบ้คุลากรมกีารปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมในการลด คดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน

* ขอ้ ๒-๓ วัดโดยส ารวจจากรา้นคา้ในหน่วยงาน

๖. ประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากร ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารทราบและมสีว่นรว่มในการ
ลด คดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน

เก็บขอ้มลูต ัง้แตเ่ดอืน มค. – สค. ๒๕๖๒ เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลู
พืน้ฐานปี ๒๕๖๑

๗. มกีารคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์

๘. งดใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ทีต่ัง้ในหน่วยงาน

๙. มกีจิกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการใชแ้กว้น ้าสว่นตวัเพือ่ลดการใชแ้กว้พลาสตกิ

๑๐. มกีจิกรรมสง่เสรมิการใชต้ะกรา้ ถงุผา้ ป่ินโต  ภาชนะหรอืบรรจภุัณฑ์
ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

เกณฑก์ารประเมนิผล



ผลการด าเนนิงาน ตค. ๒๕๖๑ – กพ. ๒๕๖๒

เกณฑก์ารประเมนิ รอบที ่๑ (๖ เดอืน) ผลการด าเนนิงาน

๑. มกีารสือ่สารจากผูบ้รหิารใหบ้คุลากรรับรูเ้ขา้ใจนโยบายลดและคดัแยก
ขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ทา่นอธบิดปีระกาศนโยบายการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน
ลว. ๑๘ ธค.๒๕๖๑ และสือ่สารในพธิเีปิดกจิกรรมรณรงค ์ ๒๔ ธค.๒๕๖๑

๒. แตง่ตัง้คณะท างานปฏบิตักิารลดและคดัแยกขยะมลูฝอย ค าส ัง่กรมฯ ที ่๓๗๖๘/๒๖๕๑ ลว. ๑๘ ธค. ๒๕๖๑
มกีารประชุมแลว้ ๑ คร ัง้ (๓๑ มค.๒๕๖๒)

๓. มกีารส ารวจ วเิคราะห ์ จัดเก็บขอ้มลูปรมิาณขยะมลูฝอย โฟมบรรจุ
อาหาร  ถงุพลาสตกิหหูิว้ และแกว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว

ก าหนดใหท้กุหนว่ยงานบนัทกึขอ้มลูปรมิาณขยะต ัง้แต ่มค.๒๕๖๒
ทกุวนั และรายงาน สล. ทกุสปัดาห์

๔. จัดท าแผนปฏบิตักิารลด คดัแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงาน แผนปฏบิตักิารลดและคดัแยกขยะมลูฝอยของกรม ไดร้บัอนมุตั ิ
เมือ่ ๑๗ มค. ๒๕๖๒

๕. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเพือ่ใหบ้คุลากรมกีาร
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการลด คดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน

Kick Off รณรงคล์ดและคดัแยกขยะ เมือ่ ๒๔ ธค. ๒๕๖๑
โครงการตามรอยศาสตรพ์ระราชาการบรหิารจดัการขยะและ
กจิกรรมสาธารณประโยชน ์ณ โครงการแหลมผกัเบีย้ ๒๘ กพ.๒๕๖๒

๖. ประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากร ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารทราบและมสีว่นรว่ม
ในการลด คดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน

อยูร่ะหวา่งการจดัท าป้าย สือ่ประชาสมัพนัธ ์เพิม่ข ึน้

๗. มกีารคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ ใหท้กุหนว่ยงานบนัทกึการคดัแยกขยะมลูฝอยทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
เชน่ กระดาษ  ขวดพลาสตกิ   เศษอาหาร 

๘. งดใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ทีต่ัง้ในหน่วยงาน งดใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้/งดน าโฟมบรรจอุาหารเขา้มาในกรม

๙. มกีจิกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการใชแ้กว้น ้าสว่นตวัเพือ่ลดการใชแ้กว้
พลาสตกิ

รา้นจ าหนา่ยเครือ่งดืม่ (ยกเวน้น า้อดัลม) ลดราคาใหผู้ท้ ีน่ าแกว้มาใส่

เครือ่งดืม่เอง  ๒ – ๕ บาทตอ่แกว้

๑๐. มกีจิกรรมสง่เสรมิการใชต้ะกรา้ ถงุผา้ ป่ินโต  ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑ์
ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

วนัจนัทรส์ดใส กรมวทิยไ์รถ้งุพลาสตกิ
รา้นจ าหนา่ยอาหารลดราคาใหก้บัผูน้ าภาชนะไปใส ่ 3 บาท



ขอ้มลูปรมิาณขยะมลูฝอยของกรมฯ เดอืน มค.๒๕๖๒
ไมร่วมขยะจากหอ้งปฏบิตักิาร 

๑๑,๒๐๐ กก.
- ๔.๘๗ %

๒๖,๔๑๖ ใบ
- ๑๘.๘๔ %

๕,๐๙๐ ใบ
- ๖๓.๒๕ %

๐ ใบ
- ๑๐๐ %

จ านวนเจา้หนา้ที่
เฉพาะสว่นกลาง

ปรมิาณขยะ
ทีเ่กดิข ึน้

ปรมิาณถงุพลาสตกิ
ทีเ่กดิข ึน้

ปรมิาณแกว้พลาสตกิ
ทีเ่กดิข ึน้

ปรมิาณโฟมบรรจอุาหาร
ทีเ่กดิข ึน้

๑,๕๗๔ คน
(ขอ้มลู ๑ ตค.๖๑)

๘๗,๒๓๑.๐๘ 
กโิลกรมั

๒๔๑,๑๖๘.๒๘
ใบ

๑๐๒,๖๒๔.๘๐
ใบ

๑๒๐,๕๘๔.๑๔
ใบ

อตัราเฉลีย่การเกดิ
ขยะตอ่คนตอ่วนั

๐.๓๔ 
กโิลกรมั

๐.๙๔
ใบ

๐.๔
ใบ

๐.๔๗
ใบ

ขอ้มลูพืน้ฐานปรมิาณขยะมลูฝอยของกรม ปี ๒๕๖๑



การจดัท าแผนทีท่างเดนิขยะและการก าหนดจดุทิง้ขยะ
และวธิจีดัการขยะแตล่ะประเภทของแตล่ะหนว่ยงาน         

หนว่ยงาน
จดุพกั

เตาเผาไดออกซนิ
หลงัอาคาร ๑๐๐ ปี

โรงเรอืน
ดา้นหลงัอาคาร ๙

โรงอาหาร โรงจอดรถ 
Mobile

เทศบาลรบัไปก าจดั

เอกชนรบัไปก าจดั

เอกชนรบัไปใชป้ระโยชน์



ยา้ยทีพ่กัขยะไปยงัโรงพกัขยะใหม ่๑ มคี. ๒๕๖๒

ขยะตดิเชือ้

ขยะท ัว่ไป ขยะอนัตราย  
วสัดเุหลอืใชจ้ากหอ้งปฏบิตักิาร



ไมค่ดัแยกขยะจากหอ้งปฏบิตักิาร กบัขยะท ัว่ไป

การจดัการวสัดเุหลอืใชจ้ากหอ้งปฏบิตักิารตามหลกัความปลอดภยั

ปญัหาทีพ่บ


