
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1 
 

ตัวช้ีวัดที่ x.x  มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :      
❖ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่องมาตรการลด  

และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2561  
ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
❖ เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่  

❖ ขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัด หมายถึง ขยะมูลฝอยที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหาวิธี 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ และส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปก าจัดต่อ โดยส่วนมาก 
จะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเชื้อ
จากสถานพยาบาล 

❖ ถุงพลาสติกหูหิ้ว หมายถึง ถุงพลาสติกหูหิ้ว สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป  
ท าให้ย่อยสลายได้ยากและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 

❖ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หมายถึง แก้วพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่ไม่ได้
ออกแบบมาเพ่ือการใช้ซ้ าและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 

❖ โฟมบรรจุอาหาร หมายถึง ภาชนะที่ใช้ส าหรับใส่อาหารที่มีการท าจากโฟม อันได้แก่ 
กล่องข้าว ถาดขนม ถาดผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะที่ท าจากพลาสติกหรือโฟม
ส าหรับใช้กันกระแทกหรือโฟมส าหรับใส่ตัวอย่างเพ่ือการทดลองหรือวิเคราะห์ผล 
ตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

❖ การประเมินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะใช้วิธีการประเมินโดยถ่ายทอดจากแนวทาง  
การประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ x.x.1 การด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
10 ประเด็น 

   ตัวชี้วัดที่ x.x.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน 
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ตัวช้ีวัดที่ x.x.1 การด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  10 ประเด็น 
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :      
❖ เป็นการประเมินผลการด าเนินการ/กิจกรรมตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ  
❖ ประเด็นการประเมิน 10 ประเด็น ประกอบด้วย  

ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
1.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้บริหารองค์การ 

เอกสารแผนปฏิบัติการฯ ที่
ผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้บริหารองค์กร
เห็นชอบ  

2.  มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการน าขยะมูลฝอยที่คัดแยก
แล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อย 
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

3.  มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน 
สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

4.  มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้ก าหนด
รูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจ านวนถุงพลาสติกหูหิ้ว 
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งใน
ถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 

เอกสารการบันทึกปริมาณขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภท 

5.  มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

6.  มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม 
KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

7.  มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอย
มาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน 
ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

8.  มีกิจกรรมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการ
ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

9.  มีกิจกรรมเพ่ือลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การ
รณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้าที่น าแก้ว
ส่วนตัวมาซื้อน้ า เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 
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10.  ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน 
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการ
น าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

หมายเหตุ  :  รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนนิกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าเป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

1 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 1-2 ประเด็น 
2 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 3-4 ประเด็น 
3 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 5-6 ประเด็น 
4 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 7-8 ประเด็น 
5 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 9-10 ประเด็น 

 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :  

กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพฐ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562* 

x.x.1 การด าเนินการตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ  10 ประเด็น 

ความส าเร็จ - - 10 

หมายเหตุ :  * ผลการประเมินตนเอง 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
ตามประเด็นการประเมินจ านวน 10 ประเด็น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน เช่น ประกาศฯ 
หนังสือราชการ รายงานผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน ภาพถ่าย ภาพข่าว ฯลฯ โดยรายงานในระบบ 
KRS เท่านั้น (โดยไม่ต้องรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ) 
 สามารถศึกษาแนวทางตามมาตรการฯ ได้ที่ เ ว็บไซต์  http: / /zerowaste.eesdobec.com  
และเข้ าร่ วมกลุ่ ม เครื อข่ ายสื่ อสั งคมออนไลน์  สพฐ .  ท าความดีด้ วยหั ว ใจลดภัยสิ่ งแวดล้ อม ที่  
http://facebook.com/groups/eesdobec 
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แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. รับนโยบายเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอ
ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. วางแผนการด าเนินงานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
รวมถึงการถ่ายทอดสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบการด าเนินการตามมาตรการลดและ  
คัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลงนามในแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน 

4. ก าหนดแนวทางการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยถ่ายทอดจากแนวทางการประเมิน
ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทราบตามก าหนด 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบแนวทางการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.  วางแผนการด าเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในประเด็นการประเมินที่ก าหนด ตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพจริง และประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกได้ทราบ  
4. เก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานผลการด าเนินงานในระบบ KRS 

ระดับสถานศึกษา 
 เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
เบอร์ติดต่อ 02-288-5897 
1. นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด 
2. นางมัณฑนา ปรียาวนิตย์ 
3. นายพรชัย ถาวรนาน 
4. นายณัฐวุฒิ แก้วมโน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เบอร์ติดต่อ  02-288-5877 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ 
2. นางสาวนภัทร  อินทรุณ 
3. นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ 
4. นายปัญจพล มโนหาญ 
5. นางสาวนันทวัน ภูมีนอก 
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ตัวช้ีวัดที่ x.x.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน 
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :      
❖ เป็นการประเมินผลการรายงานข้อมูลปริมาณขยะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เฉพาะใน

ส านักงาน) เป็นรายเดือน โดยเริ่มการรายงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 
❖ การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการรายงานข้อมูล 7 ด้าน ได้แก่  

1. จ านวนบุคลากรภายในเขต (คน) หมายถึง จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานภายในเขต 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้ามารับบริการ (คน) หมายถึง จ านวนบุคลากรจากภายนอกที่เข้ามารับ

บริการภายในเขต เช่น ครูที่มารับ/ส่งเอกสาร  ผู้มาประชุมจากต่างหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปเป็นต้น 
3. จ านวนวันท าการ (วัน) หมายถึง จ านวนวันท าการปกติที่มีการปฏิบัติงาน ไม่นับรวม

วันหยุดราชการ และไม่นับรวมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
4. ปริมาณขยะมูลฝอย (กิโลกรัม)  หมายถึง จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่หน่วยงานไม่สามารถ

ด าเนินการหาวิธีเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ และส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปก าจัดต่อ  
โดยส่วนมากจะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะ 
ติดเชื้อจากสถานพยาบาล โดยมีการชั่งปริมาณขยะและนับหน่วยเป็นกิโลกรัม 

5. จ านวนถุงพลาสติก (ใบ) หมายถึง จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้ว สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติก
ทั่วไป ท าให้ย่อยสลายได้ยากและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 
โดยมีการนับเป็นใบ 

6. จ านวนแก้วพลาสติก (ใบ) หมายถึง จ านวนแก้วพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่ไม่ได้
ออกแบบมาเพ่ือการใช้ซ้ าและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว  
โดยมีการนับเป็นใบ 

7. จ านวนโฟมบรรจุอาหาร (ใบ) หมายถึง จ านวนภาชนะท่ีใช้ส าหรับใส่อาหารที่มีการท าจากโฟม 
อันได้แก่ กล่องข้าว ถาดขนม ถาดผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะที่ท าจากพลาสติกหรือโฟม
ส าหรับใช้กันกระแทกหรือโฟมส าหรับใส่ตัวอย่างเพ่ือการทดลองหรือวิเคราะห์ผลตามหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการนับเป็นใบ 

   รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถศึกษาได้จาก “คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่ งแวดล้อม ” กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 คะแนน ไม่รายงานเลย 
2 คะแนน - 

3 คะแนน 
รายงานไม่ครบถ้วนทุกด้าน และ รายงานไม่ครบทุกเดือน  
(ท้ังสองอย่าง) 

4 คะแนน 
รายงานไม่ครบถ้วนทุกด้าน หรือ รายงานไม่ครบทุกเดือน  
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

5 คะแนน รายงานครบถ้วนทุกด้าน (7 ข้อ) และรายงานครบทุกเดือน 
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* กรณี สพท. รายงานในภาพจังหวัดด้วย ให้น าหลักฐานการรายงาน เช่น แบบรายงานปริมาณขยะ  
หรือภาพหน้าจอระบบรายงานฯ แนบไฟล์ในระบบ KRS และให้กรอกในระบบ KRS ว่า n/a เพ่ือผู้รับรองข้อมูล
จะได้ด าเนินการตรวจสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ ที่ก าหนด  

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :  

กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพฐ.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562* 

x.x.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ
รายเดือน 

ความส าเร็จ - - 5.0000 

หมายเหตุ :  * ผลการประเมินตนเอง 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการรายงานข้อมูลปริมาณขยะเป็นรายเดือนภายในไม่เกิน 
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป เช่น ข้อมูลปริมาณขยะของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้รายงานภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563  
โดยรายงานในระบบ KRS เท่านั้น (โดยไม่ต้องรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ) 
 
แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จัดท าตัวอย่างปริมาณขยะแต่ละประเภทเพ่ือเป็นตัวอย่างและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับผิดชอบ 
 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

1. เก็บข้อมูลปริมาณขยะ แยกตามประเภทที่ก าหนด และชั่งตามหน่วยวัดที่ก าหนด  
2. รายงานข้อมูลในระบบ KRS เป็นรายเดือน ภายในไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

ระดับสถานศึกษา 
 เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
เบอร์ติดต่อ 02-288-5897 
1. นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด 
2. นางมัณฑนา ปรียาวนิตย์ 
3. นายพรชัย ถาวรนาน 
4. นายณัฐวุฒิ แก้วมโน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เบอร์ติดต่อ  02-288-5877 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ 
2. นางสาวนภัทร  อินทรุณ 
3. นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ 
4. นายปัญจพล มโนหาญ 
5. นางสาวนันทวัน ภูมีนอก 
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น้ าหนักโดยประมาณของขยะรีไซเคิลแต่ละชนิด 

ขยะรีไซเคิล รายละเอียด 

1. ขวดแก้ว  

 

- ขวดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ความจุ 150 
มิลลิลิตร 
- น้ าหนัก 110 กรัม คิดเป็น 0.11 กิโลกรัม 

 

- ขวดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ความจุ 250 
มิลลิลิตร 
- น้ าหนัก 180 กรัม คิดเป็น 0.18 กิโลกรัม 

 

- ขวดเครื่องดื่ม ความจุ 300 มิลลิลิตร 
- น้ าหนัก 180 กรัม คิดเป็น 0.18 กิโลกรัม 

 

- ความจุ 710 มิลลิลิตร 
- ความสูง 28 เซนติเมตร 
- น้ าหนัก 471 กรัม คิดเป็น 0.471 กิโลกรัม 
 
 
 

2. กระดาษ  

 

- กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม (1 แผ่น) 
- น้ าหนัก 5 กรัม คิดเป็น 0.005 กิโลกรัม 

 

- แก้วกระดาษ ขนาด 22 ออนซ์  
- น้ าหนัก 15 กรัม คิดเป็น 0.015 กิโลกรัม 
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ขยะรีไซเคิล รายละเอียด 

 

- กระดาษสีปกอ่อน ขนาด A4 (1 แผ่น) 
- น้ าหนัก 6 กรัม คิดเป็น 0.006 กิโลกรัม 

 

- กระดาษสีปกแข็ง ขนาด A4 
- น้ าหนัก 10 กรัม คิดเป็น 0.01 กิโลกรัม 

 

- ซองจดหมาย DL ขนาด 110 x 220 mm 
- น้ าหนัก 10 กรัม คิดเป็น 0.01 กิโลกรัม 

 

- ซองน้ าตาล (ไม่ขยายข้าง) ขนาด 
- น้ าหนัก 15 กรัม คิดเป็น 0.015 กิโลกรัม 

 

- ซองน้ าตาล (ไม่ขยายข้าง) ขนาด 
- น้ าหนัก 30 กรัม คิดเป็น 0.03 กิโลกรัม 

3. ขวดน้ าพลาสติก (PET)  

 

- ความจุ 1.25 ลิตร 
- น้ าหนัก 25 กรัม คิดเป็น 0.025 กิโลกรัม 
 

 

- ความจุ 1.5 ลิตร 
- น้ าหนัก 30 กรัม คิดเป็น 0.03 กิโลกรัม 
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ขยะรีไซเคิล รายละเอียด 

 

- ความจุ 750 มิลลิลิตร 
- น้ าหนัก 20 กรัม คิดเป็น 0.02 กิโลกรัม 
 

 

- ความจุ 0.33 ลิตร 
- น้ าหนัก 10 กรัม คิดเป็น 0.01 กิโลกรัม 
 

 

- ความจุ 350 มิลลิลิตร 
- น้ าหนัก 20 กรัม คิดเป็น 0.02 กิโลกรัม 
 

4. กระป๋องอลูมิเนียม  

 
 

- Nescafe กระป๋อง ขนาด 180 มิลลิลิตร 
- น้ าหนัก 34 กรัม คิดเป็น 0.034 กิโลกรัม 

 

- กระป๋องน้ าอัดลม ขนาด 245 มิลลิลิตร 
- น้ าหนัก 14 กรัม คิดเป็น 0.014 กิโลกรัม 

 
 

- กระป๋องน้ าอัดลม ขนาด 325 มิลลิลิตร 
- น้ าหนัก 15 กรัม คิดเป็น 0.015 กิโลกรัม 

 

  

 

 

 


