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• ดำเนินการตอเนื่อง
ใหเปนไปตามเปาหมาย

• บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการขยะพลาสติก
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• การลด เลิกใช
พลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง
(Single-use plastics)
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ระยะที่ 2

2564

เลิกใช 100%
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• จัดทำหลักเกณฑ/
ขอกำหนด/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑพลาสติก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

- ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด <36 ไมครอน
- กลองโฟมบรรจุอาหาร
- แกวพลาสติกขนาด < 100 ไมครอน
- หลอดพลาสติก
• ทบทวน/ประเมินผล/ปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน Roadmap
• พัฒนาระบบนำพลาสติก
กลับมาใชประโยชน
Circular Economy

• จัดตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน
• จัดทำ Roadmap การจัดการ
ขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573
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