
  

มาตรการลดขยะ 
และคัดแยกขยะหน่วยงาน 

คัดแยก 

1 

DLA 

ลดการใช้, ใช้ทั้ง 2 หน้า 

ลดกระดาษ 

ใช้แก้วส่วนตัว 
พกแก้วมา ลดราคาให้ 

ลดแก้วพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

ลดถุงพลาสติก 
การคัดแยก 

การคัดแยก 

การลด 

เลือกใช้วัสดุส านักงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ลดการใช้ 
ใช้ทั้ง 2 หน้า 

ใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต 
จัดตั้งจุดยืมถุงผ้า 

ขยะย่อยสลายได้ :  
เศษอาหาร, พืช/ผัก 

ขยะทีย่่อยสลายยาก :  
ถุงขนม, ถุงพลาสติก 

ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้:  
ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก,  
กระดาษ,กระป๋อง ฯลฯ  

 

ขยะมีพิษ: ถ่านไฟฉาย, 
สเปรย์,หลอดไฟ 

2 3 

5 4 งดใช้โฟม 

ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย 

- แยกขยะเศษอาหาร
ออกจากบรรจุภัณฑ์ 
ทิ้งลงถังสีเขียว  
- แม่บ้านน าไปรวมที่
จุดรวบรวม 
- รวบรวมเศษใบไม/้
กิ่งไม้บริเวณหน่วยงาน
มาใช้ประโยชน์ 

- แยกขยะรีไซเคิล 
ทิ้งลงถังสีเหลือง 
- แยกกระดาษขาว-สี 
และรวบรวมไว้ที่จุด
รวบรวมของแต่ละ
ส านัก/กอง 
- รวบรวมไปจ าหน่าย
ที่กองคลังทุกเดือน 

- ก าหนดจุดรวบรวม
ขยะอันตราย 1 แห่ง 
ที่มิดชิดและไม่รั่วไหล 
- แจ้งให้บุคลากร
ทราบถึงจุดรวบรวม 
- เมื่อรวบรวมขยะ 
ได้ปริมาณมาก  
ให้ส่งก าจัด 

- ทิ้งขยะท่ีนอกเหนือ 
จากขยะอินทรีย์  
ขยะรีไซเคิล  
และขยะอันตราย  
ทิ้งลงถังสีน้ าเงิน  
- น าไปท้ิงท่ีจุด
รวบรวมขยะท่ัวไป 
เพื่อส่งก าจัด 

บริเวณโดยรอบหน่วยงาน เช่น ริมทางเดิน ประตูทางเข้า หรือบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมา 
ให้จัดตั้งถังขยะรีไซเคิลและขยะท่ัวไป 

ขยะ
ทั่วไ
ป 

ขยะรี
ไซเคิ
ล 

DLA 
Green Office 



  

การจัดประชุม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คัดแยก 

1 

DLA 

พิมพ์เอกสารเท่าที่จ าเป็น 
ใช้ทั้ง 2 หน้า 

เอกสารประกอบการประชุม 

ใช้แก้วส่วนตัว 
พกแก้วมา ลดราคาให้ 

ลดแก้วพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

ลดถุงพลาสติก การคัดแยก 

การคัดแยก 

เลือกใช้วัสดุส านักงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ลดการใช้ 
ใช้ทั้ง 2 หน้า 

ใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต 
จัดตั้งจุดยืมถุงผ้า 

ขยะย่อยสลายได้ :  
เศษอาหาร, พืช/ผัก 

ขยะทีย่่อยสลายยาก :  
ถุงขนม, ถุงพลาสติก 

ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้:  
ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก,  
กระดาษ,กระป๋อง ฯลฯ  

 

ขยะมีพิษ: ถ่านไฟฉาย, 
สเปรย์,หลอดไฟ 

2 

3 

5 

4 

งดใช้โฟม 

ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย 

- แยกขยะเศษอาหาร
ออกจากบรรจุภัณฑ์ 
ทิ้งลงถังสีเขียว  
- แม่บ้านน าไปรวมที่
จุดรวบรวม 
- รวบรวมเศษใบไม/้
กิ่งไม้บริเวณหน่วยงาน
มาใช้ประโยชน์ 

- แยกขยะรีไซเคิล 
ทิ้งในถังสีเหลือง 
- แยกกระดาษขาว-สี 
และรวบรวมไว้ที่จุด
รวบรวมของแต่ละ
ส านัก/กอง 
- รวบรวมไปจ าหน่าย
ที่กองคลังทุกเดือน 

- ก าหนดจุดรวบรวม
ขยะอันตราย 1 แห่ง 
ที่มิดชิดและไม่รั่วไหล 
- แจ้งให้บุคลากร
ทราบถึงจุดรวบรวม 
- เมื่อรวบรวมขยะ 
ได้ปริมาณมาก  
ให้ส่งก าจัด 

- ทิ้งขยะท่ีนอกเหนือ 
จากขยะอินทรีย์  
ขยะรีไซเคิล  
และขยะอันตราย  
ที่ถังสีน้ าเงิน  
- น าไปท้ิงท่ีจุด
รวบรวมขยะท่ัวไป 
เพื่อส่งก าจัด 

บริเวณโดยรอบหน่วยงาน เช่น ริมทางเดิน ประตูทางเข้า หรือบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมา 
ให้จัดตั้งถังขยะรีไซเคิลและขยะท่ัวไป 

ขยะ
ทั่วไ
ป 

ขยะรี
ไซเคิ
ล 

จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล QR  Code 
ให้สามารถดาวน์โหลดได้ 

บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างที่สร้างขยะมูลฝอยน้อยชิ้น 

ใช้ชา/ กาแฟแบบขวดตักชง 
งดใช้แบบซองส าเร็จรูป 

บริการน้ าดื่มแบบเหยือก 
พร้อมแก้วเปล่า 

หากต้องใช้น้ าดื่มแบบบรรจุขวด 
ควรใช้แบบไม่มีพลาสติกหุ้มฝา 

เลือกใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

งดใช้โฟมและพลาสติกในการตกแต่งสถานท่ี 

มีภาชนะรองรับขยะจากการประชุม (เศษอาหาร/เครื่องดื่ม/ภาชนะที่ใช)้ 

ฉลากเขียว ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่ ผลิตมาจากป่าที่ปลูก ประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

การจัดประชุม 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม DLA 

Green Meeting 

เศษอาหาร รีไซเคิล ทั่วไป 
ที่วางภาชนะ 

ใช้แล้ว 



  

การจัดประชุม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คัดแยก 

1 

DLA 

ให้ถุงเฉพาะผู้บริการที่ร้องขอ 

ร้านอาหาร 

ใช้แก้วส่วนตัว 
พกแก้วมา ลดราคาให้ 

ลดแก้วพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

ลดถุงพลาสติก การคัดแยก 

การคัดแยก 

เลือกใช้วัสดุส านักงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ลดการใช้ 
ใช้ทั้ง 2 หน้า 

ใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต 
จัดตั้งจุดยืมถุงผ้า 

ขยะย่อยสลายได้ :  
เศษอาหาร, พืช/ผัก 

ขยะทีย่่อยสลายยาก :  
ถุงขนม, ถุงพลาสติก 

ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้:  
ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก,  
กระดาษ,กระป๋อง ฯลฯ  

 

ขยะมีพิษ: ถ่านไฟฉาย, 
สเปรย์,หลอดไฟ 

2 

งดใช้โฟม 

ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย 

- แยกขยะเศษอาหาร
ออกจากบรรจุภัณฑ์ 
ทิ้งลงถังสีเขียว  
- แม่บ้านน าไปรวมที่
จุดรวบรวม 
- รวบรวมเศษใบไม/้
กิ่งไม้บริเวณหน่วยงาน
มาใช้ประโยชน์ 

- แยกขยะรีไซเคิล 
ทิ้งในถังสีเหลือง 
- แยกกระดาษขาว-สี 
และรวบรวมไว้ที่จุด
รวบรวมของแต่ละ
ส านัก/กอง 
- รวบรวมไปจ าหน่าย
ที่กองคลังทุกเดือน 

- ก าหนดจุดรวบรวม
ขยะอันตราย 1 แห่ง 
ที่มิดชิดและไม่รั่วไหล 
- แจ้งให้บุคลากร
ทราบถึงจุดรวบรวม 
- เมื่อรวบรวมขยะ 
ได้ปริมาณมาก  
ให้ส่งก าจัด 

- ทิ้งขยะท่ีนอกเหนือ 
จากขยะอินทรีย์  
ขยะรีไซเคิล  
และขยะอันตราย  
ที่ถังสีน้ าเงิน  
- น าไปท้ิงท่ีจุด
รวบรวมขยะท่ัวไป 
เพื่อส่งก าจัด 

บริเวณโดยรอบหน่วยงาน เช่น ริมทางเดิน ประตูทางเข้า หรือบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมา 
ให้จัดตั้งถังขยะรีไซเคิลและขยะท่ัวไป 

ขยะ
ทั่วไ
ป 

ขยะรี
ไซเคิ
ล 

งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

ร้านเครื่องดื่ม/ ร้านค้าสวัสดิการ 

งดใช้แก้วพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

งดแจกหลอดพลาสติก 
ใช้หลอดท าจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  
ถุงสายเดี่ยว 

หลอดกระดาษ 

ร้านค้าภายในหน่วยงาน 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม DLA 

Green Shop 

งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว 
รวบรวมขยะเศษอาหารที่เหลือ

จากการประกอบอาหารไปท้ิงในที่
ที่จัดเตรียมไว้ 

เศษอาหาร 

หลอดที่ใช้ซ้ าได้ หลอดที่ท ามาจากธรรมชาติ 



การจัดประชุม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คัดแยก 

1 

DLA 

ขยะอินทรีย์ 

ใช้แก้วส่วนตัว 
พกแก้วมา ลดราคาให้ 

ลดแก้วพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

ลดถุงพลาสติก การคัดแยก 

เลือกใช้วัสดุส านักงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ลดการใช้ 
ใช้ทั้ง 2 หน้า 

ใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต 
จัดตั้งจุดยืมถุงผ้า 

ขยะย่อยสลายได้ :  
เศษอาหาร, พืช/ผัก 

ขยะทีย่่อยสลายยาก :  
ถุงขนม, ถุงพลาสติก 

ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้:  
ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก,  
กระดาษ,กระป๋อง ฯลฯ  

 

ขยะมีพิษ: ถ่านไฟฉาย, 
สเปรย์,หลอดไฟ 

2 

3 

5 

4 

งดใช้โฟม 

- แยกขยะเศษอาหาร
ออกจากบรรจุภัณฑ์ 
ทิ้งลงถังสีเขียว  
- แม่บ้านน าไปรวมที่
จุดรวบรวม 
- รวบรวมเศษใบไม/้
กิ่งไม้บริเวณหน่วยงาน
มาใช้ประโยชน์ 

- แยกขยะรีไซเคิล 
ทิ้งในถังสีเหลือง 
- แยกกระดาษขาว-สี 
และรวบรวมไว้ที่จุด
รวบรวมของแต่ละ
ส านัก/กอง 
- รวบรวมไปจ าหน่าย
ที่กองคลังทุกเดือน 

- ก าหนดจุดรวบรวม
ขยะอันตราย 1 แห่ง 
ที่มิดชิดและไม่รั่วไหล 
- แจ้งให้บุคลากร
ทราบถึงจุดรวบรวม 
- เมื่อรวบรวมขยะ 
ได้ปริมาณมาก  
ให้ส่งก าจัด 

- ทิ้งขยะท่ีนอกเหนือ 
จากขยะอินทรีย์  
ขยะรีไซเคิล  
และขยะอันตราย  
ที่ถังสีน้ าเงิน  
- น าไปท้ิงท่ีจุด
รวบรวมขยะท่ัวไป 
เพื่อส่งก าจัด 

บริเวณโดยรอบหน่วยงาน เช่น ริมทางเดิน ประตูทางเข้า หรือบริเวณที่มีผู้สัญจรไปมา 
ให้จัดตั้งถังขยะรีไซเคิลและขยะท่ัวไป 

การจัดการขยะอินทรีย์ 
DLA 

Organic Waste 

ขยะที่เน่าเสยี และย่อยสลายได้เร็ว  
เช่น เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ เปลือกผลไม้ 
เศษอาหาร กิ่งไม้ และใบไม้ 

การจัดการ 

แหล่งก าเนิด 
- การประกอบอาหารของผู้ประกอบการ 
- การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  
  ส านัก/กอง และการจัดประชุม 
- ต้นไม้ในบริเวณหน่วยงาน 

- ผู้ประกอบการร้านอาหารคัดแยกขยะอินทรีย์  
น าไปรวบรวมไว้ที่ภาชนะที่ก าหนด 
- เจ้าหน้าที่ขนย้ายไปรวมที่จุดทิ้งขยะอนิทรีย์ 

บริเวณโรงอาหาร 
- ผู้ใช้บริการแยกเศษอาหารที่เหลือจาก 
  การรับประทาน น าไปทิ้งที่จุดรวมขยะ     
  อินทรีย์ในโรงอาหาร 
- เจ้าหน้าที่ขนย้ายไปรวมที่จุดทิ้งขยะอนิทรีย ์

บริเวณส านัก/กอง ห้องประชุม 
- เจ้าหน้าที่แยกขยะเศษอาหาร น าไปทิ้ง 
  ในถังขยะอินทรีย์ของอาคารที่จัดเตรียมไว้ 
- แม่บ้านประจ าอาคารรวมน าไปทิ้ง 
  ที่จุดรวบรวมขยะอินทรีย์ 

 กิ่งไม้ ใบไม้ 
- จัดท าเสวียนรอบต้นไม้ใหญ่ 
- พนักงานท าความสะอาดกวาดเศษใบไม้ 
  รวบรวมไปทิ้งในเสวียน 

ขยะอินทรีย ์

จากการรับประทานอาหาร จากการประกอบอาหาร 



การจัดประชุม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 

ขยะรีไซเคิล ลดถุงพลาสติก การคัดแยก 

ลดการใช้ 
ใช้ทั้ง 2 หน้า 

2 

3 4 

การจัดการขยะรีไซเคิล 
DLA 

Recyclable Waste 

ขยะที่สามารถน าไปแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่ 
มีมูลค่า เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ 
กระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียม และเศษโลหะ 

การจัดการ 

แหล่งก าเนิด 
- การบริโภค ร้านค้า 
- การปฏิบัติราชการ  
- การท ากิจกรรมต่างๆ 

จัดตั้งถังขยะรีไซเคิลภายใน
อาคารที่ปฏิบัติราชการ  
และบริเวณอื่นโดยรอบ 

ประชาสัมพันธ์ใหเ้จ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ 
ทิ้งขยะรไีซเคิลในถังขยะรีไซเคิล 

ขยะรีไซเคิล 

จัดตั้งจุดทิ้งกระดาษ ไม่ทิ้งรวมในถังรีไซเคิล ส านัก/กอง แม่บ้าน เก็บรวบรวม 
ขยะรีไซเคิลไว้ขายกับกองคลังทุกเดือน 

ขวดพลาสติก 

ขวดแก้ว 

กระดาษ 

กระป๋อง
เครื่องดื่ม

อะลูมิเนียม  

เศษโลหะ 



การจัดประชุม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 

ขยะทั่วไป ลดถุงพลาสติก การคัดแยก 

ลดการใช้ 
ใช้ทั้ง 2 หน้า 

2 

3 4 

การจัดการขยะทั่วไป 
DLA General Waste 

ขยะอ่ืนนอกเหนือจากขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย มีลักษณะย่อยยาก หรือไม่คุ้มค่าส าหรับ
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงขนมขบเค้ียว ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป กระดาษห่ออาหาร 
ถุงพลาสติก(เลอะเศษอาหาร) กล่องบรรจุอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ชา ครีมเทียม และน้ าตาล 

การจัดการ 
จัดตั้งถังขยะทั่วไปภายใน
อาคารที่ปฏิบัติราชการ  
และบริเวณอื่นโดยรอบ 

ประชาสัมพันธ์ใหเ้จ้าหน้าที่และผู้มาใชบ้ริการ 
ทิ้งขยะทั่วไปในถังขยะทั่วไป  

แม่บ้านประจ าอาคารและพนักงาน
เก็บขยะในบริเวณหน่วยงาน 
รวบรวมไปทิ้งในที่รวมที่จัดเตรียมไว้ 

นับจ านวนถุงพลาสตกิ แก้วพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง และกล่องโฟมบรรจุอาหาร 
โดยนับที่แต่ละส านกั/กอง หรือนับในที่รวมขยะ 
และจดบันทึกข้อมูล 

ขยะท่ัวไป 

5 ชั่งน้ าหนักขยะที่จะต้องส่งก าจัดกับ กทม.  
และจดบันทึกปริมาณขยะทุกวันหรือทุกครั้งที่
จะมีการรับขยะไปก าจัด 

ถุงขนมขบเคี้ยว 
กระดาษห่ออาหาร 

ถุงพลาสติก(เลอะ) 
กล่องบรรจุอาหาร 

ซองชา กาแฟ 



การจัดประชุม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 

ขยะอันตราย ลดถุงพลาสติก 

2 

3 

การจัดการขยะอันตราย 
DLA 

Hazardous waste 

ขยะที่มีความเป็นอันตราย มีส่วนประกอบเป็นสารที่อันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ และน้ ายาล้างห้องน้ า  

การจัดการ 
จัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย 
เพียงจุดเดียว 

ประชาสัมพันธใ์ห้บุคลากรที่ต้องการทิ้งขยะ
อันตราย น าไปทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้เท่านัน้ 

เมื่อปริมาณขยะอันตรายมากพอสมควรแล้วแจ้งส่งไปก าจัด 

ขยะอันตราย 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลับหมึก 

กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี 


