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กระทรวงมหาดไทย 
Ministry of Interior 

 

“กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการบริหารจัดการ  
ขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับ
การคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การจัดท าระบบเก็บขนไม่มีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และยังก าจัดไม่หมด รวมถึงการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพและทั่วถึง ที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง”  

 

 

 

 

ที่มา : แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชมุชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ .ศ . 2561  
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ความเป็นมา 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ   
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  
โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด การน าของเสียกลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่  
ตามหลักการ 3 Rs หรือ 3ช การก าจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) จะเป็นกรอบแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศน าไปจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายของจังหวัดในภาพรวม และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ดังกล่าว มีสาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 
 

บทที่ 1 บทน า 



 

  
 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2565 |  2 
 

เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ตกค้างของปี 2558 ภายในปี 2562 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไป

ก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 

4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 

5.  กากอุตสาหกรรมที่ เป็น อันตรายเข้ าสู่ ระบบ 

การจัดการที่ ถูกต้อง  ร้ อยละ 100 ของปริมาณ 

กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอย 

และของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั่วประเทศ ภายในปี 2564 
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ตารางเป้าหมายรายปีของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

50 55 60 65 70 75 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

75 85 95 100 100 100 

 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ

รวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ไม่น้อยกว่า 

5 10 15 20 25 30 

4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการ 

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

80 85 90 95 100 100 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 

เข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

60 70 80 90 100 100 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยก

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 

ที่ต้นทาง 

5 10 20 30 40 50 

 

 

 

 

 หมายเหตุ :  1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
 ตามหลักวิชาการ  รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น 
 2. ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
 ตามหลักวิชาการ ทั้งนี ้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558 
 3. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้างถูกน าไปฝังกลบอย่างถูกต้อง   
 ตามหลักวิชาการ หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า น าส่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายรายปีของแผนปฏิบัติการดา้นการจดัการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 – 2570) 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน  

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้น) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้อง  

69 70 72 74 76 78 80 

2. ขยะบรรจุภัณฑ์มีการน ากลับมาใช้
ประโยชน์  

       

2.1 พลาสติก 28 50 60 70 80 90 100 
2.2 แก้ว 75 76 78 80 82 84 86 
2.3 กระดาษ 68 69 70 71 72 73 74 
2.4 อะลูมิเนียม  75 76 77 78 79 80 81 

3. การลดปริมาณขยะอาหารเทียบจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

38 36 35 34 32 30 28 

4. ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย ชุ ม ช น ไ ด้ รั บ 
การจัดการอย่างถูกต้อง 

22 25 30 35 40 45 50 

5. มู ลฝอยติ ด เชื้ อได้ รั บการจั ดการ 
อย่างถูกต้อง 

90.85 100 100 100 100 100 100 

6. กากอุตสาหกรรมที่ เป็ นอันตราย 
เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง  

45 50 60 70 80 90 100 

หมายเหต ุ:         1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดด้วยวิธีการและข้อก าหนดในกฎกระทรวงสุขลักษณะ 
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หรือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ยหรือ
ก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน การก าจัดแบบผสมผสานหรือวิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า  

2. ขยะบรรจุภัณฑ์มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์  หมายถึง ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้ว กระดาษ อะลูมิ เนียม โดยที่ขยะพลาสติก คือ  
พลาสติกเป้าหมายภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2566-2570) 

3. การลดปริมาณขยะอาหารเทียบจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ปริมาณขยะอาหารที่มีการลดการเกิดหรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
4.  ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่น าไปรีไซเคิลยังสถานที่รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท 105 และ 106  รวมกับของเสียอันตรายที่ส่งไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท 101 

5.  มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการก าจัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ. 2545 หมวด 4 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีวิธีการ ได้แก่ เผาในเตาเผา ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า ท าลายเชื้อด้วยความร้อน และวิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

6. กากอุตสาหกรรมที่ เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง กากอุตสาหกรรมที่ เป็นอันตรายที่ เกิดขึ้นในแต่ละปี  
และมีการด าเนินการการขนส่งออกไปบ าบัด/ก าจัด/รีไซเคิล ยังโรงงานผู้รับด าเนินการที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
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บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย ภายใต้  
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2570) 

ปัจจุบันแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ได้สิ้นสุดลงแล้ว 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ 
ของประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2570) ขึ้น ซึ่งได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้ 

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและ  
ของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยด าเนินการ 3 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 การจัดการขยะท่ีต้นทาง 
ขยะอาหาร (Food Waste) 

1) ป้องกันและลดการเกิดขยะอาหารในภาคผู้จ าหน่ายอาหาร อาทิ ห้างสรรพสินค้า 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาด ภาคผู้ประกอบการอาหารหรือโรงแรม อาทิ ภัตตาคาร และร้านอาหาร 
โดยพัฒนาและประยุกต์ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เ พ่ือยกระดับการควบคุมและป้องกันขยะอาหาร 
จากแหล่งก าเนิด และลดการเกิดอาหารส่วนเกิน โดยส่งเสริมการน าอาหารส่วนเกิน ไปแบ่งปันให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย 

2) ป้องกันและลดการเกิดขยะอาหารในภาคผู้บริโภค โดยเพ่ิมความรู้ ให้กับผู้บริโภค 
ในการลดการเกิดขยะอาหาร และการจัดระบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบก าจัดขยะปลายทาง 
ในการคัดแยกและน าขยะอาหารไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

3) จัดท าองค์ความรู้และระบบข้อมูลขยะอาหาร 
มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste) 

1) จัดท าแนวทางการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิด ทั้งจาก
บ้านเรือนและชุมชน ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกแหล่งก าเนิด และประชาชน  
ให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน 

2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ อาทิ  
ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย โรงพยาบาล คลินิก สถาบันการศึกษา ผู้ป่วย สถานพยาบาลสัตว์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

3) ส่งเสริมการใช้หลักการ 3Rs ด้วยวิธีการใช้ซ้ า (Reuse) หรือรีไซเคิล (Recycle)  
โดยท าให้ปราศจากเชื้อโรค ก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ หรือมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 

1) ส่งเสริมให้สถานประกอบการลดปริมาณการใช้สารอันตรายหรือใช้สารอ่ืนทดแทน  
ในกระบวนการผลิต และมีการคัดแยกของเสียไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพ่ือลดปริมาณ  
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่ต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายให้เหลือน้อยที่สุด 
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 2) ศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดและสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถใช้ในการวางแผน และก าหนดระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสะท้อนถึงลักษณะด้านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ตนเอง 

3) พัฒนาระบบหรือรูปแบบที่ส่งเสริมให้บ้านเรือน กิจการบางประเภท และแหล่งก าเนิดขยะ
ขนาดใหญ่ต่าง ๆ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ตามประเภทที่สอดคล้องกับรูปแบบหรือ
เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้กลไกหรือแรงจูงใจ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนประโยชน์กลับให้กับ
บ้านเรือน กิจการบางประเภท หรือแหล่งก าเนิดขยะขนาดใหญ่ที่มีการคัดแยกขยะ ต้ังแต่ต้นทาง  
จัดให้มีระบบหรือวิธีการที่เอ้ือต่อการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างต้นแบบพ้ืนที่หรือจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอย ณ กลางทาง  

มาตรการที่ 2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะ 
1) เพิ่มศักยภาพการก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ  

1.1) ขยะมูลฝอย  
1) ขับเคลื่อนให้มีจ านวนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง เพียงพอที่จะรองรับ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้และให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยการจัดล าดับความส าคัญของกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ และส่งเสริมให้เอกชนร่วมทุน
โดยเฉพาะกลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลางที่มีศักยภาพการน าขยะไปใช้ประโยชน์และใช้เป็นพลังงานทดแทน 
ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตควบคุมมลพิษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และพ้ืนที่ใกล้โรงปูนซีเมนต์หรือนิคมอุตสาหกรรม 

2) ก าหนดรูปแบบ/มาตรฐานการจัดการขยะโดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีการจัดการ 
แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับการจัดการต้นทาง บริบทของพ้ืนที่และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
การผลิตพลังงานที่ให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินงาน หรือรูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างง่ายที่สามารถ
ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์ประกอบขยะ หรือบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) ของเสียอันตรายชุมชน  
1) จัดท ารูปแบบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานการจัดการของเสียอันตรายชุมชนเพ่ือให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนในภาพรวมของจังหวัด  ตั้งแต่ 
การเก็บรวบรวม การเก็บกัก และการส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการภายในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม โดยน ารูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการ ของเสียอันตรายชุมชน 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
ตนเอง 

 2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามารับรีไซเคิล หรือก าจัดของเสียอันตรายชุมชน 
ให้มากขึ้นครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยสนับสนุนการลงทุนในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสนับสนุนการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักการ Circular economy 
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1.3) มูลฝอยติดเชื้อ  
 1) พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมก ากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อโดยการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Tracking) ที่มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งาน 
 2) เพ่ิมศักยภาพระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ศักยภาพด าเนินการระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และส่งเสริม
ภาคเอกชนร่วมลงทุนในการสร้างระบบจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เพ่ิม
สูงขึ้นจากชุมชน 

 3) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ก ากับดูแลให้มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดในชุมชน และน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

1.4) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 
1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลและสถานที่ก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรม

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพ่ือให้สามารถจัดการ
กากอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านชนิดและปริมาณ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มี 
การน ากากอุตสาหกรรมและของเสียอันตรายไปจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งในจัดการกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตรายของผู้ประกอบการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมลดลง 

2) ก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับสถานที่ที่มีการด าเนินงาน 
การจัดการขยะหรือกากของเสียที่เป็นอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ก าจัด 
ขยะมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่า และโรงงานรีไซเคิลทุกประเภท โรงงานหรือสถานประกอบกิจการ  
ถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  สถานที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่ก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม  

3) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการที่เหมาะสมในการก ากับดูแลการจัดการกาก
ของเสียที่เกิดจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  

4) ก าหนดแนวทางการจัดการขยะที่ยังไม่มีระบบการจัดการ หรือขยะที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดว่าจะเป็นปัญหาในอนาคต 
ได้แก่ ขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ซากรถยนต์ และซากแบตเตอรี่ ซากรถยนต์ไฟฟ้า 
ซากโซล่าเซลล์จากชุมชน ของเสียจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และของเสียจากการเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท 
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มาตรการที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการขยะ 
  1) พัฒนากฎหมายให้ครอบคลุมการจัดการที่ต้นทางตาม Product Life Cycle 

ตั้งแต ่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การบริโภค และการจัดการภายหลังจากการบริโภค โดยการ
พัฒนากฎหมายเดิม เช่น การเพ่ิมเติมหมวด/มาตรา ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หรือพัฒนากฎหมายใหม่ ตามหลักการ EPR หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2) ผลักดันการออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลบังคับใช้ 

  3) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน  
เพ่ือก าหนดอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการได้ตามกฎหมาย และด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับในการ
เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด 

  4) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการ
ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดในชุมชน และกากของเสียอันตรายจากสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก ตั้งแต่การคัดแยกที่ต้นทางจนถึงการก าจัดและบังคับใช้อย่างเข้มงวด 

  5) พัฒนา ปรับปรุงและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน 
มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นอันตราย และข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวางแผน การก ากับ
ดูแลและการแก้ไขปัญหาให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6) จัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ 
และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความตระหนัก
ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

  7) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะ อาทิ นวัตกรรม
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เทคโนโลยีรีไซเคิลและอัพไซเคิล นวัตกรรม
การน าขยะไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน นวัตกรรมการจัดการขยะอาหาร 
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับกลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้ง
พ้ืนที่เกาะ เทคโนโลยีการจัดการซากโซล่าเซลล์จากชุมชน การสร้างเครือข่าย/ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับชุมชน (Innovation center) 
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จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดนโยบายหลัก การก ากับ ติดตาม เร่งรัด                           
การด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพ้ืนที่ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย 
ของจังหวัด 

2) เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป  
โดยก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม 
ให้ถูกต้อง 

3) สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด  
[ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S) ] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอย 

4) สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ที่ต้นทางให้กับประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด คัดแยกและน า 
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 

6) ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
รวมถึงให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

7) สนับสนุนการจัดหาพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น  

9) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1) ร่วมกับจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของจังหวัด 
2) ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป โดยด าเนินการ 

ปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
3) ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวม

ขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท เพ่ือส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
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4 )  รวมกลุ่ ม พ้ื นที่ แ ละจั ดตั้ ง ศู นย์ ก า จั ดขยะมู ล ฝอยรวม ในทุ กจั งหวั ด  
[ ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S) ] โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ส่งเสริมให้เอกชน 
เป็นผู้ลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที ่

5) เตรียมการในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 
6) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้พระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย  
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน และก าจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสม เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

7) จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ในระดับท้องถิ่น 

8) ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างในการจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือให้เอกชนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

9) ด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะ 
ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น 

10) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้น า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2570) มาด าเนินการ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้านทั่วประเทศ น าไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้บรรลุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2565 |  11 
 

 

 

 

 

 

 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

พันธกิจ 

  1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปตามนโยบาย 

ของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกฎหมายอ่ืน 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

   2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยก 

ตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 

  3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือน าไปก าจัด

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

  4. สนับสนุนและส่งเสริมในการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 

  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ 

ภาคประชาชน 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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วัตถุประสงค์ 

   1. เ พ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปี งบประมาณ  พ.ศ.  2564                             

ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครอง                   

ส่วนท้องถิ่น 

  2. เพ่ือให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 

  3. เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ให้สอดคล้อง 

กับบริบทของพ้ืนที ่และสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2564 
 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ 

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ1ไม่น้อยกว่า 

50 55 60 65 70 75 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ 

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ2 

75 85 95 100 100 100 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ

ส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

5 10 15 20 25 30 

4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

80 85 90 95 100 100 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ

การจัดการที่ถูกต้อง 

60 70 80 90 100 100 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยก 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง 

5 10 20 30 40 50 

 

หมายเหตุ  :  1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดอยา่งถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ  รวมกับปริมาณขยะมลูฝอยที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้แก ่การฝังกลบอยา่งถูกต้องตามหลกัวิชาการ  
การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ  

 2. ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยและไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือตกค้างตามพื้นทีว่่างทั่วไปตัง้แต่อดีตจนถึงปี 2558 

 3. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้างถูกน าไปฝังกลบอย่างถกูต้อง   
ตามหลักวิชาการ หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า น าส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา รวมถึง
การน าไปใช้ประโยชน ์
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เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2564  

1. ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เพ่ิมข้ึน 

2. ขยะมูลฝอยได้รับการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 

3. ขยะอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

4. ขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ได้รับการ

จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 

5. ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพ่ิมข้ึน 

 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 
      เข้าร่วมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

 1.3 หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 
 2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
 ในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 95 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภทหรือ 
 มีประกาศมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวม 
  ขยะอันตรายของจังหวัด หรือมีการน าส่งไปให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัด 
2.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 50 มีการติดตั้งถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า 

ตามมาตรการ การจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 85  
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ร้อยละ 30  

    มีการขนขยะไปยังเจ้าภาพของกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
3.3 ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 60 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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  3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ไม่มีขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตกค้าง  
ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นรายเดือน 

ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย  
 (ร้อยละ) 

ผลการด าเนินการ  
  (ร้อยละ) 

1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง     
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 

100 89.98 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรม 
ให้เครือข่าย“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เข้าร่วมอย่างน้อย 
 2 ครั้งต่อปี 

100 74.87 

3) หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่ต้นทาง 

50 69.49 

2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง     

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่
ท่องเที่ยวทุกแห่ง 

100 91.55 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 95 มีการวางระบบ 
การเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท หรือมีประกาศมาตรการ 
การจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

95 93.40 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการขนขยะอันตราย
ชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด หรือมีการน าส่ง 
ไปให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัด 

80 78.00 

4) หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 50 มีการติดตั้งถังขยะส าหรับทิ้ง 
หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ตามมาตรการการจัดการขยะ
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
 
 

50 55.54 
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3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง     

1) ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ชุ ม ช น ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
ตามหลักวิชาการ ร้อยละ 85 

85 84.81 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ร้อยละ 30 มีการขนขยะไปยังเจ้าภาพของกลุ่มพ้ืนที่
ในการจัดการมูลฝอย(Clusters) 

30 61.34 

3) ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 60 ที่ได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

60 78.33 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ไม่มีขยะหน้ากากอนามัย
และหน้ า กากผ้ าตกค้ า งตามมาตรการการจั ดการขยะ 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

100 80.18 

4. ด้านการบริหารจัดการ     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง 

100 100.00 
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จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบด้วยสาเหตุหลายประการ 
จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่ง 
ในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  
ของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่
ต้นทาง การจัดท าระบบเก็บขนไม่มีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการและยังก าจัดไม่หมด รวมถึงการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 
ยังขาดประสิทธิภาพและทั่วถึง แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต้นทางได้มีการส่งเสริมมาตรการ 3  Rs  
รวมถึงการด าเนินการคัดแยกขยะ ซึ่งประสบความส าเร็จในการคัดแยกขยะอินทรีย์ มีการจัดตั้งถังขยะเปียก
ครบทุกครัวเรือน และมีการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน โดยการจัดตั้งถังขยะอันตรายชุมชนครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
กลางทาง มุ่งเน้นการจัดการระบบการเก็บขนขยะให้มีประสิทธิภาพ และปลายทาง มุ่งเน้นในการก าจัดขยะ  
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงส่งเสริมการจัดกลุ่ม Clusters แต่เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อจากชุมชนเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  
เพ่ือลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชน  

 

บทท่ี 3 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และเป็นไปตาม
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2570) กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้
จะมุ่งเน้นการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะอันตรายชุมชน การผลักดันการด าเนินการรวมกลุ่ม
พ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการขยะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

พันธกิจ 

  1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ  
(พ.ศ. 2565 - 2570) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

   2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยก 
ตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 

  3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือน าไป
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

  4. สนับสนุนและส่งเสริมในการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 

  5. ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ  ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 

   6. เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  7. เพ่ือให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 

  8. เ พ่ือเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย 

1. ก าหนดเป้าหมายโดยยึดจาก (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 - 

2570) 

2. วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ แนวนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นฐานคิดในการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area - Base 

Problems) 

3. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ ต้นทาง  
กลางทาง และปลายทาง  
 ต้นทาง   ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด   
 กลางทาง   เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ปลายทาง   ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4. การน าหลัก 3 Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่  
และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา 
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

5. การน ากรอบนโยบายส าคัญของรัฐบาลมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
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ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายรายปีของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 – 2570) 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูล 
ปีฐาน  

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้น) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง  

69 70 72 74 76 78 80 

2. ขยะบรรจุภัณฑ์มีการน ากลับมาใช้
ประโยชน์  

       

2.1 พลาสติก 28 50 60 70 80 90 100 
2.2 แก้ว 75 76 78 80 82 84 86 
2.3 กระดาษ 68 69 70 71 72 73 74 
2.4 อะลูมิเนียม  75 76 77 78 79 80 81 

3. การลดปริมาณขยะอาหารเทียบจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

38 36 35 34 32 30 28 

4. ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย ชุ ม ช น ไ ด้ รั บ 
การจัดการอย่างถูกต้อง 

22 25 30 35 40 45 50 

5. มู ลฝอยติ ด เชื้ อ ไ ด้ รั บ กา รจั ดกา ร 
อย่างถูกต้อง 

90.85 100 100 100 100 100 100 

6. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่
ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง  

45 50 60 70 80 90 100 

หมายเหตุ :  1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดด้วยวิธีการและข้อก าหนดในกฎกระทรวงสุขลักษณะ 
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หรือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ย 

หรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน การก าจัดแบบผสมผสาน หรือ วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย  
หรือกระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 

2. ขยะบรรจุภัณฑ์มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้ว กระดาษ อะลูมิเนียม โดยที่ขยะพลาสติก คือ พลาสติกเป้าหมาย
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2566-2570) 

3. การลดปริมาณขยะอาหารเทียบจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ปริมาณขยะอาหารที่มีการลดการเกิดหรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
4. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่น าไปรีไซเคิลยังสถานที่รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน โดยขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท 105 และ 106 รวมกับของเสียอันตรายที่ส่งไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน โดยขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท 101 

5. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการก าจัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
หมวด 4 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีวิธีการ ได้แก่ เผาในเตาเผา ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า ท าลายเชื้อด้วยความร้อน และวิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

6. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และได้แจ้งการขนส่ง
ออกไปยังบ าบัด/ก าจัด/รีไซเคิล ยังโรงงานผู้รับด าเนินการที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
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เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2565 

1. ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

2. ขยะอินทรีย์ครัวเรือนได้รับการบริหารจัดการและน าไปใช้ประโยชน์ 

3. ขยะมูลฝอยได้รับการบริหารจัดการเพิ่มข้ึน และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 

4. ขยะอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

5. ขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการจัดการ  

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

6. ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพ่ิมข้ึน 

7. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน 

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
1.1 อปท. ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย 100 
1.2 อปท. มีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” อย่างน้อย 

4 ครั้งต่อปี 
100 

1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะมูลฝอย 80 
1.4 ครัวเรือนมีการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100 

2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
2.1 อปท. มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกปะเภทในที่สาธารณะ และ/หรือ

สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 
100 

2.2 อปท. มีการวางระบบเก็บขนขยะแยกประเภท หรือมีประกาศมาตรการจัดการ
ขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

100 

2.3 อปท. มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด 90 
2.4 หมู่บ้าน/ชุมชน มีการติดตั้งถังขยะ หรือ มีจุดรวบรวมขยะติดเชื้อชุมชน 

ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 

80 

3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 85 
3.2 อปท. ในกลุ่มพ้ืนที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) มีการวางแผนการจัดการขยะ

ร่วมกัน 
100 

3.3 ขยะอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 80 
3.4 อปท. ไม่มีขยะติดเชื้อชุมชนตกค้างตามมาตรการการจัดการขยะในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
100 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
4.1 อปท. มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดข้ึนอย่างถูกต้อง ในระบบ

สารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
100 

4.2 อปท. มีการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ไปยังจังหวัด 

65 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา 

1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
 หมายถึง องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
ให้ครบทุกแห่ง โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 
เข้าร่วมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อป ี
   หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  
ได้ ร่ วมกันท ากิจกรรมด้านการจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง การอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี  ตัวอย่างของกิจกรรม  
เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
การจัดหน่วยเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็วส าหรับแจ้งเหตุที่ เกี่ยวกับขยะ กิจกรรมการรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน การปลูกต้นไม ้เป็นต้น 

 นิยาม 
         อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตน 
ในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง แล้วสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 
 

1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 80 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 
หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ได้แก่  
 1) ขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
 2) ขยะทั่วไป เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ซองบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น 
 3) ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องเครื่องดื่มยูเอชที เศษโลหะ ยางรถยนต์ เป็นต้น 
 4) ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพทเ์คลื่อนที่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่เคลื่อนที่ 

กระป๋องสเปรย์บรรจุสหีรือสารเคมี เป็นต้น 

โดยจัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท หรือแยกถุง หรือมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 
เช่น การท าปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ (ขยะเป็นปุ๋ย) กองทุนขยะของผู้สูงอายุ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ 
ขยะแลกสิ่งของ ขยะแลกภาษี ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน หรือกลุ่มการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เป็นต้น 

 

  สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง×100

หมู่บ้าน/ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
 =  

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 
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 1.4 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ซึ่งผลการด าเนินการครบถ้วน  
ร้อยละ 100 แล้วนั้น ตัวชี้วัดของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี  
พ.ศ. 2565 จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามผลการด าเนินการและต่อยอดการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์ โดยให้ครัวเรือนทุกหลังคาเรือนในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดท า  
ถังขยะเปียก จ านวน 1 จุด ในเขตพ้ืนที่ของตนเอง หรือจัดท าถังขยะเปียกรวม ส าหรับครัวเรือนที่ยังไม่มี 
การติดตั้งถังขยะเปียก (เช่น ประชาชนที่อาศัยในหอพัก หรือคอนโดมีเนียม ฯ) ให้มีการจัดเก็บขยะเปียก 
ที่ครัวเรือนคัดแยกไว้ แล้วน าไปรวบรวมที่ถังขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดเตรียมไว้ เป็นต้น 

สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 

2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
ในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 
 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 2 ประเภท 
ได้แก่ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปเป็นสีน้ าเงิน และภาชนะรองรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล 
เป็นสีเหลือง ส าหรับพ้ืนที่ที่ต้องการเน้นในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีลักษณะ
โปร่งใสก็ได้ โดยขอให้มีสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกประเภทขยะโดยชัดเจน รวมถึงภาชนะเดิมที่สามารถดัดแปลงได้  
 นิยาม 
 ที่สาธารณะ หมายถึง สถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า สนามเด็กเล่น  
ที่จอดรถสาธารณะ ป้ายรถเมล์ เป็นต้น 
 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท 
หรือมีประกาศมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพื้นที่ 
 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขนขยะ มีการวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ เช่น มีการก าหนดวัน เวลา สถานที่  ประเภทของขยะมูลฝอย (เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป  
ขยะมูลฝอยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ รวมถึงเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย แล้วแจ้งวัน  
เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยดังกล่าวให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลา
พอสมควร (ตามข้อ 9 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560)  

กรณีองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
จะต้องออกมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแยกประเภท 

 ครัวเรือนที่มีการจัดท าถังขยะเปยีกลดโลกร้อน×100
ครัวเรือนทั้งหมด

 =  ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
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สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 
 
 

 

 2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 90 มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตราย
ของจังหวัด หรือมีการน าส่งไปให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขนขยะอันตรายชุมชน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในหมู่บ้านหรือชุมชน และมีการขน  
ขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด เพ่ือรวบรวมและน าส่งไปก าจัดต่อไป หรือองค์กร
ปกครองส่วนถิ่นมีการขนขยะอันตรายชุมชนส่งไปให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัดโดยตรง 

นิยาม  
ขยะอันตรายชุมชน หมายถึง ขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น   

ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสี  
หรือสารเคมี เป็นต้น  
  สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 
 
 

 2.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 80 มีการติดตั้งถังขยะหรือมีจุดรวบรวมขยะติดเชื้อตามมาตรการการจัดการขยะ
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องมีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะติดเชื้อหรือมีจุดรวบรวมขยะติดเชื้อ  
ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เนื่องจากการระบาดของโรคดังกล่าว ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงเพ่ือความปลอดภัย 
ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน โดยต้องจัดให้มีถังขยะติดเชื้อไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวม เพ่ือเป็น 
จุดทิ้ งขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้ าโดยเฉพาะ ตามหนั งสือสั่ งการ มท 0820.2/ว 4290 ลงวันที่  
27 กรกฎาคม 2564 และมีการรายงานผลการด าเนินการในระบบรายงานตามหนังสือสั่งการที่ มท 0820.2/ว 2991  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
  สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการวางระบบเก็บขนขยะมลูฝอยแยกประเภท
หรือประกาศมาตรการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภท ×100

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
   =  

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการวางระบบเก็บขน 

ขยะมูลฝอยแยกประเภทหรือมปีระกาศมาตรการจัดการ 
ขยะมูลฝอยแยกประเภทใหส้อดคล้องกับพื้นที่ 

หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีการจัดตั้งถังขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ตามมาตรการการจดัการขยะ

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ×100
หมู่บ้าน/ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด

 =  

ร้อยละ"ของหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะติดเชื้อ " 
ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขนขยะอันตรายชุมชน×100

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
 =  

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีการขนขยะอันตรายชมุชนไปยงั 
จุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวดัหรือมีการน าส่ง 

ไปให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัด 
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3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
 3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 
 นิยาม 
 1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 หมายถึง ขยะมูลฝอย ซึ่งค านวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
คูณด้วยจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2564 
 

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (ตัน/คน/วัน) 
จังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 

จังหวัดทั่วไป 0.00189 0.00115 0.00102 00.00102  
ชลบุร ี 0.00189 0.00115 0.00102 00.00102 0.00390 
ระยอง 0.00202 0.00175 0.00344 0.00569  
ภูเก็ต 0.00196 0.00838 0.00775 0.00204  

สมุทรสาคร 0.00241 0.00081 0.00871 0.00284  
ปทุมธานี 0.00185 0.00247 0.00371 0.00314  

สมุทรปราการ 0.0023 0.00370 0.00375 0.00312  
สุราษฏร์ธานี 0.00261 0.00124 0.01526 0.00100  

*สูตรอัตราการคิดปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้น โดยกรมควบคุมมลพิษ 

 2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัด  
อย่างถูกต้อง รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
 3) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดด้วยวิธีการ  
อย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมัก 
ท าปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT)  
การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า  
10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย 
 4) ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กองทุนขยะของผู้สูงอายุ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ขยะแลกสิ่งของ ขยะแลกภาษี 
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรม
ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้งปริมาณ
ขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
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สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
การค านวณในเขตพ้ืนที่ อปท. 

 
 

การค านวณภาพรวมระดับจังหวัด 
 
 
 
 
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

1. ร้อยละของขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง = ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง + ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ x 100  

                                                                                                         ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

 
2. ร้อยละของขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง = ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง + ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ x 100  
                                                                             อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ คพ. x จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์ 

  

 3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ร้อยละ 100 มีการวางแผน 
จัดการขยะมูลฝอย 

หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดแผนการจัดการขยะมูลฝอย 
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 

 
3.3 ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 90 ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

หมายถึง ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ รวบรวมจากชุมชนได้ส่งไปให้บริษัทเอกชนก าจัดอย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ ทั้งกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งก าจัดเองโดยตรง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าภาพรวบรวมและน าส่งบริษัทเอกชนเพ่ือก าจัด 
   สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  
 
  
 
 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น 

(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่ท้องถิ่น/หน่วยงานจัดเก็บ 

ลบ ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่น าไปใช้ประโยชน ์

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนฝอยที่เกิดขึน้ 
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X 
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์) 

ลบ 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่ท้องถิ่น/หน่วยงานจัดเก็บ 

ลบ 

ปริมาณขยะมูลฝอยในทอ้งถิ่นที่ไม่มีการ
บรกิารเก็บขนขยะมูลฝอย โดยไม่มีการก าจัด

ในรูปแบบครัวเรอืนที่ถกูตอ้งตามหลัก
วิชาการ หรือไม่เป็นเขตพืน้ที่ zero waste 
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X 
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่น าไปใช้ประโยชน ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุม่พ้ืนที่ในการ
จัดการมูลฝอย (clusters) ของ อปท

.ท่ีมีการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย ×100
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพ้ืนที่การจัดการมูลฝอยท้ังหมด

 =  

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมจากชุมชน ได้ส่งไปให้บริษัทเอกชนก าจัด ×100

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนทีร่วบรวมทั้งหมด
 =  ร้อยละของปริมาณขยะอันตรายชุมชนท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

หรือ 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ที่มีวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย 
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 3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ไม่มีขยะติดเชื้อตกค้าง ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดการกับขยะติดเชื้อ เช่น มีการจัดตั้งภาชนะรองรับ
ขยะติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เครื่องตรวจเชื้อ Antigen Test Kits (ATK) ฯลฯ ตามมาตรการ
จัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือตามแนวทางการ
บริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวในแต่ละจังหวัด มีการน าส่งเพ่ือไปรวบรวมกับสถานพยาบาลหรือ 
สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวเพ่ือก าจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป  
โดยต้องไม่มีขยะติดเชื้อตกค้าง เพ่ือลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงเพ่ือความปลอดภัย 
ของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องและประชาชน 
 สูตรการค านวณ : ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีขยะติดเชื้อตกค้างตามมาตรการ 
การจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
4. ด้านการบริหารจัดการ 
 4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง 
ค าอธิบาย :  

1) บันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง หมายถึง ข้อมูลปริมาณขยะรายเดือนที่บันทึกในระบบสารสนเทศ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.2)  มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ไม่เกิน 3 เท่า  
เทียบกับปริมาณขยะที่ค านวณจากฐานประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่บันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้ง 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

สูตรการค านวณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง (ต่อเดือน) 

 

 

 

.

.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณขยะรายเดือนถูกต้อง ×  𝟏𝟎𝟎

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
 =  

 

 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบันทึก

ข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขนส่งหรือก าจัดมูลฝอยติดเชือ้×100

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
 =  

ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มี

ขยะติดเชื้อตกค้าง 
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 4.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 65 มีการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน
อย่างถูกต้องครบถ้วนไปยังจังหวัด 
ค าอธิบาย :  
  1. บันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อชุมชนที่ เกิดขึ้นรายเดือนในระบบรายงานการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง หมายถึง ข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อชุมชน 
รายเดือนที่บันทึกในระบบรายงานนั้น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นไม่เกิน 2 เท่า เมื่อเทียบกับปริมาณขยะ
ที่ค านวณจากอัตราการสร้างมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นต่อคนต่อวัน (0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบ
รายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง หมายถึง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

สูตรการค านวณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นในระบบระบบรายงานอย่างถูกต้อง (ต่อเดือน) 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกขอ้มูล

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อชุมชนรายเดือนถูกต้อง ×  𝟏𝟎𝟎 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
 =  

 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรายงานข้อมูล

การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน 

อย่างถูกต้องครบถ้วนไปยังจังหวัด 
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1. มาตรการการด าเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในพิธีมอบรางวัลให้แก่จังหวัดที่ชนะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับประเทศประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  
โดยให้กระทรวงมหาดไทยรณรงค์ให้ครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย 
ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน  

พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ  
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 2560 ว่า การใช้หลักการ 3 Rs หรือ 3 ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ า) 
Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) จะส่งผลถึงขั้นตอนการก าจัดขยะปลายทาง ช่วยให้การก าจัดขยะง่ายขึ้นและ  
ลดต้นทุนการก าจัดขยะลง ถ้าเราได้รณรงค์ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทาง โดยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือกัน ก็จะท าให้สถานการณ์ขยะของประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรจัดท าป้ายก าหนดสีเพ่ือแยกขยะใส่ถุงจ านวน 4 ประเภทส าหรับขยะจากครัวเรือน และตั้งถังขยะ 2 สี  
คือ สีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล และสีน้ าเงินส าหรับขยะทั่วไป ส่วนขยะในพ้ืนที่สาธารณะ แนวทางในการจัดเก็บ 
และการก าจัดขยะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม  

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ขึ้น  
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

มาตรการส่งเสริมและสนับสนนุการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ให้ประสบความส าเร็จ 
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ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุม ชน  
และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมด าเนินการตามแผน ซ่ึงมีข้ันตอนและแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 กระทรวงมหาดไทย 
       1.1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
       1) อ านวยการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้อง 
 2) ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา 
 3) ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานของจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) ให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจ

ติดตามการปฏิบัติตามแผนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.2 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  1) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนแผนฯ 
 2) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยน 

เกิดพฤติกรรม “แยกก่อนทิ้ง” และ “ทิ้งให้ถูกที”่ 
 3) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตาม 

การปฏิบัติตามแผนในพ้ืนที่ 
 1.1.3 กรมการปกครอง 
 1) สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน โดยก ากับให้นายอ า เภอ ปลัดอ าเภอ แล ะ

คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมปฏิบัติตามแผน 
  2)  ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตาม 

การปฏิบัติตามแผนในระดับอ าเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน 
 1.2 จังหวัด  

 1.2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน 
กลุ่ ม  Clusters แต่ ล ะ พ้ืนที่ ใ น เ ขต พ้ืนที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบ ให้ ค รบทุ กกลุ่ ม  Clusters และ ร าย ง าน ให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ 

      1.2.2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงแผนฯ 
พิจารณาก าหนดเวลา เป้าหมายและกิจกรรมในการคัดแยก และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะและกรอบระยะเวลาด าเนินการ  

 1.2.3 เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด  
ที่สาธารณะ ห้างร้าน และร้านค้าในหมู่บ้าน  
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 1.2.4 จังหวัดก าหนดและประกาศแผน เป้าหมายและกิจกรรม ในการคัดแยกขยะและ 
การเก็บขนขยะแยกประเภท เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัดถือเป็นเป้าหมาย 
ในการด าเนินการร่วมกัน 

 1.2.5 ให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าภาพ Clusters ในทุกกลุ่ม Clusters เพ่ือให้ได้ข้อสรุป ดังนี้  

     (1) ทบทวนและยืนยันการรวมกลุ่มพ้ืนที่  Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
ที่สิ้นสุด ส าหรับในพ้ืนที่เกาะเป้าหมายที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ให้จังหวัด
ก าหนดให้เป็น Clusters เฉพาะ 

  (2) ยืนยันจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่อยู ่ในกลุ ่ม  Clusters และจ านวน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Clusters ใด แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

  1.2.6 จังหวัดจัดกิจกรรมเพ่ือเริ่มต้นปฏิบัติการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”  
 1.2.7 ให้จังหวัดจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม  Clusters ลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละกลุ่ม Clusters หลังจากที่ได้ข้อสรุป 
การรวมกลุ่ม Clusters ตามข้อ 1.2.5 แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นทราบภายใน
ก าหนดเวลา 

  1.2.8 ให้จังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกลุ่ม Clusters โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมายตามข้อ 1.2.1 เป็นหัวหน้าคณะท างาน และจัดให้มีการประชุมคณะท างานกลุ่ม  Clusters  
เพ่ือพิจารณาให้ได้ข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยภายในทุกกลุ่ม Clusters ในจังหวัด  
โดยให้จังหวัดสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา 

 1.2.9 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ Clusters ส่งแผนด าเนินงานการก าจัด 
ขยะมูลฝอยตามข้อ 1.2.8 ให้จังหวัด 

 1.2.10 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 
 1.3 อ าเภอ 

  1.3.1 เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแล้ว ให้นายอ าเภอจัดประชุมผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และก านันทุกต าบล เพ่ือชี้แจงแนวทางขั้นตอน  วิธีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมด าเนินการ 

 1.3.2 ด าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
โรงเรียน วัด ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยให้อ าเภอเริ่มต้นการรณรงค์  และ
ประชาสัมพันธ์ภายในก าหนดเวลาที่จังหวัดก าหนด 

 1.3.3 ก ากับ ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนฯ ของจังหวัด 
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 1.3.4 ในวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอ าเภอประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านท าการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมี  
ถังขยะอินทรีย์ และให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) ในการบริหาร
จัดการขยะ  

      1.3.5 ให้นายอ าเภอด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกัน
ก าหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนที่ปลอดภัย เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ 
ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน น าขยะอันตรายชุมชนไปรวบรวมไว้ รอการเก็บขน 
 1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      1.4.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนตามแนวทางที่ก าหนด 
ไว้แล้ว ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง  
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 

 1.4.2 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.4.2.1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแล้ว ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจัดประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เก็บขน ให้ทราบแนวทาง 
ขั้นตอน วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะ  

   2) ก าหนดแนวทางหรือวิธีการจัดท าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ เพ่ือความสะดวก
ในการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ เช่น การใช้ถุงขยะสีแยกประเภท  หรือการใช้สติ๊กเกอร์สีแยกประเภท
ติดที่ถุงขยะ หรือการใช้เชือกสีแยกประเภทมัดปากถุงขยะ หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทที่ถุงขยะ เป็นต้น 
และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ร่วมกัน  

       3) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย  
“แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ ๓ ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) ภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  

       4) จัดกิจกรรมเพ่ือเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 
       5) จัดท าสัญลักษณ์ก าหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น  

การจัดท าป้าย ปักธง หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ เป็นต้น ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
     6) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการ

คัดแยก เส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล  
และขยะอันตรายชุมชน และประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรับรู้โดยทั่วกัน  
เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ การเคาะประตูบ้าน เป็นต้น 

      7) ให้จัดท าถังขยะแยกประเภท  และน าไปวางตั้งไว้ในพ้ืนที่สาธารณะ 
อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะสีน้ าเงินส าหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล  
ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 



 

  
 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2565 |  34 
 

  8) รณรงค์และให้ค าแนะน าให้ทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบมีถังขยะอินทรีย์ 
ทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือนไม่มีพ้ืนที่จัดท าถังขยะอินทรีย์ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

 1.4.2.2. การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” 
     1) จัดให้มีการอบรมผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ วัสดุรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย 
      2) จัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการ

บริหารจัดการขยะในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ้ง  เพ่ือให้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียน
น าไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครอง และน าไปปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน 

       3) ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ 
ความรับผิดชอบ หารือร่วมกันเรื่องวัน เวลา และก าหนดเส้นทางการเก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ  
การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน เพ่ือ น าไปประกอบ 
การจัดท าประกาศ 
 1.5 หมู่บ้าน/ชุมชน 

      1.5.1 ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้ น าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 
ท าการรณรงค์ให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3 ช  
(ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่)  

 1.5.2 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้มีจุดรวบรวม และคัดแยกขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน  
 1.5.3 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าถังขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน และรณรงค์

ให้ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าถังขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือน ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสม 
ของแต่ละพ้ืนที ่

1.6 การติดตามผล 
     1.6.1 กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการด าเนินงาน 

กับจังหวัด  
     1.6.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
  1.6.3 กรมการปกครอง โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ติดตามความก้าวหน้าของอ าเภอ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

     1.6.4 ระดับจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า ติดตาม  
ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอ าเภอ 
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2. มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและน ากลับมา  

ใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งเพ่ือป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง มีแนวทาง                       
การจัดการ ดังนี้ 

2.1 การใช้หลักการ 3 Rs :  Reduce Reuse และ Recycle  หรือ 3 ช: ใช้น้อย  ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
  2.1.1 Reduce (ใช้น้อย)  
   การใช้น้อย คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วน                    
ที่พอเหมาะ เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการซื้อของ 
แทนการใช้ถุงพลาสติก การไม่รับถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าว 
ใส่อาหารแทนการใช้โฟม การใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วครั้งเดียวทิ้ง การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคท่ีพอเพียง เป็นต้น 
 2.1.2 Reuse (ใช้ซ้ า) 

การใช้ซ้ า คือ การน าสิ่งของที่ใช้แล้วและยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ประโยชน์อีก เช่น  
การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การน าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาค การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จใหม่ได้ การใช้
ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ าได้  
การซ่อมแซมอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ไม่ทิ้งขยะ เป็นต้น 
  2.1.3 Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) 
   การน ากลับมาใช้ใหม่ คือ การน าวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม 
เป็นต้น มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การน ากระป๋องอะลูมิเนียมมาหลอมเป็น  
ขาเทียม น ากล่องเครื่องดื่ม UHT หรือถุงน้ ายาปรับผ้านุ่มมาแปรรูปเป็นกระเป๋า เป็นต้น 
  2.2  การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
 สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดมูลฝอย      
ตั้งแต่ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานบริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชน
และสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว  เ พ่ื อลดปริ มาณการ เกิ ดขยะมู ลฝอย  ซึ่ ง เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ดกล ไก 
การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด ดังนี้ 
        2.2.1 คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่  โดยบรรจุขยะทั่วไป                
ลงในถุงขยะสีน้ าเงิน และขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง หรือถุง  
ที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้  
        2.2.2 คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือ            
ขยะอินทรีย์  โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้ าเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่บรรจุลง  
ในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือ
ข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้  
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        2.2.3 คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือ  
ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย  โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้ าเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่
บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว และขยะพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนบรรจุลงในถุงขยะสีส้ม หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้ 
   

  2.3 การจัดการขยะโดยเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
   เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ 
และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันในการวางแผนและเลือกวิธีการจัดการ 
มูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่การส่งเสริมสนับสนุนการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การ
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น การจัดตั้ง
ธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การเชิญชวนเอกชนเข้ามารับซื้อขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกระบอกเสียง 
ในการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย  
จัดกิจกรรมร่วมกันในการท าความสะอาดในวันส าคัญต่างๆ การส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดิน การท าปุ๋ยหมักฯลฯ 
ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
  ในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)” เข้าร่วมโดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาส ตามช่วงฤดูกาล และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 
รายละเอียดตามตารางปฏิทินแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
 2.4 มาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
      คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงานภาครัฐ” ภายใต้ โครงการ “ท าความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่ งแวดล้อม” โดยมอบหมาย 
ทุกหน่วยงานภาครัฐด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562  
      โครงการ “ท าความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้  
  2.4.1 กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
  2.4.2 กิจกรรมรณรงค์ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  
  2.4.3 กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
  2.4.4 กิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ งดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์  
  2.4.5 กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล  
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  ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าของหัวหน้าส่วนราชการ
ภาครัฐด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง) 
 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
ประเภทต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การก าจัดขยะมูลฝอยต่อไปได ้มีแนวทางการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และปริมาณขยะมูลฝอยที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
และน าไปก าจัด เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 และน ามาเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เช่น ปริมาณขยะ  
ที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้เพ่ือน าไปก าจัด องค์ประกอบขยะที่จัดเก็บได้ในพ้ืนที่ ค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินการทุกด้าน และพิจารณาความครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการการเก็บขนว่าครอบคลุมทุกพ้ืนที่
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุม ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มฝ.2) ผ่านระบบสารเทศ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 
ในการวิเคราะห์ก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการก าจัดขยะมูลฝอย  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอย  
รวมถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลด้านการจัดการ  
ขยะมูลฝอยปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าฐานข้อมูล 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการเก็บรวบรวมผลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ขยะที่จัดเก็บได้ 
จากครัวเรือน สถานที่ก าจัดขยะ หน่วยงานที่รับจ้างเก็บ ขน หรือรับก าจัดขยะ เป็นต้น น ามาประมวลผลข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อไป 
 3.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด
ขยะมูลฝอย เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้ตระหนัก 
และมีจิตส านึกในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
  3.3 การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อย่างน้อย 2 ประเภท ไว้ในสถานที่สาธารณะ 
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น ๆ ได้แก่ ภาชนะรองรับ  
ขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นสีน้ าเงิน  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่เป็นสีเหลือง 
ส าหรับพ้ืนที่ที่ต้องการเน้นในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีลักษณะโปร่งใสก็ได้  
โดยขอให้มีสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกประเภทของขยะโดยชัดเจน รวมถึงภาชนะเดิมที่สามารถดัดแปลงได้ 
   ส าหรับในพ้ืนที่ของเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่ของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย                        
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณขยะมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่แห่งนั้น โดยอย่างน้อย 
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ต้องมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว ได้แก่ 
ปั๊มน้ ามัน หอพัก โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาดน้ า/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน  
สถานบันเทิง  สถานที่ท่องเที่ยว และสถานพยาบาลของเอกชน ฯลฯ 
  3.4 ก าหนดจุดหรือสถานที่รวบรวม “ขยะอันตรายจากชุมชน” โดยการจัดวางภาชนะรองรับขยะพิษ
หรือขยะอันตรายจากชุมชนไว้ในพ้ืนที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นในหมู่บ้านหรือชุมชนแห่งนั้นอย่างน้อย 1 จุด  
  3.5 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์
ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว  
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
  3.6 จัดให้มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และ
ด าเนินการตามมาตรฐาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3.7 จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย หากระยะทางในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหมู่บ้าน/ชุมชนห่างจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อเป็นสถานที่ตั้งกลางระหว่างแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยกับสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นที่พักหรือรวบรวมขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือลดระยะทาง  
การขนส่งขยะมูลฝอยก่อนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเกินกว่า 40 กิโลเมตร หากจ าเป็นต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดร่วมกับสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน และไม่มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยเพียงพอ  
ที่จะขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอยที่รอการขนส่ง  
ไปยังสถานที่ก าจัด เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจะต้องพิจารณาตามความพร้อมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1) ระยะทางในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 40 – 50 กิโลเมตร  
โดยต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
  2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
หรือข้อก าหนดของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้   
     3) ความสามารถในการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินการ 
  3.8 ออกข้อก าหนดท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ ขน  และก าจัดขยะมูลฝอย
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน กฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ. 2560 รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขนและก าจัดขยะมูลฝอย ตามกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ. 2559  
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4. มาตรการการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ได้รับการ ก าจัด 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 
 4.1.1 ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า)  
   ขยะมูลฝอยตกค้างจะต้องได้รับการก าจัดให้หมดไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 
   4.1.1 ส ารวจ ประเมิน สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือปิดหรือจัดท าแผนงานฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
 4.1.2 ปิด/หรือฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย
เก่า โดยการรื้อร่อนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่บ่อขยะมูลฝอย และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived 
Fuel: RDF) เพ่ือส่งไปเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานเอกชน หรือส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า (รูปแบบการด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF) โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 23 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเอกชน 
ที่ได้รับมอบหมาย น ามูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจ าหน่าย จ่าย โอน  
ตามข้อ 22 และข้อตกลงในหมวด 3 ซึ่งก าหนดให้จัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัด                                  
หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ 
ของทางราชการเป็นส าคัญ   
 4.1.3 ด าเนินการฟ้ืนฟู/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยให้ด าเนินการฟ้ืนฟู/ปรับปรุง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ สถานที่ก าจัดขยะที่มีการเทกองขยะมูลฝอยแบบเปิด 
(Open Dump) และสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
แบบควบคุม (Controlled Dump) หรือฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) หรือให้ด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 12 และหมวด 3 เป็นต้นไป  
 4.1.4 ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 4.1.5 การจัดตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่ 
 4.2 การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นควรได้รับการจัดการและก าจัดให้หมดทุกวัน ไม่ควรมีขยะตกค้างหรือ
ขยะสะสม และเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการด าเนินการจัดการ 
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน คือ การจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยหรือแปรรูป 
ขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน ทั้งนี้ การส่งไปยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เริ่มต้นต้องมีระบบการคัดแยกขยะมูล
ฝอยและน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนที่เหลือจึงจะน าไปก าจัดยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม  
ซึ่งจะท าให้ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยลดลง และยังลดต้นทุนการก าจัดอีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ดังนี้ 
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 4.2.1 จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters) 
    กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดรายงานการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการมูลฝอย (Clusters)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการมูลฝอย (Clusters) จ านวน 266 กลุ่ม  
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.  2560  
ทั้งนี้ ไดแ้บ่ง Clusters ออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 

 กลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (L) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยรวมกันแล้วมากกว่า 500 ตัน/วัน ขึ้นไป ปัจจุบันมีจ านวน 20 แห่ง 

 กลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยรวมกัน ตั้งแต่ 300 - 500 ตัน/วัน  ขึ้นไป  ปัจจุบันมีจ านวน 25 แห่ง 

 กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า 300  ตัน/วันขึ้นไป ปัจจุบันมีจ านวน 221 แห่ง 

 ส าหรับกลุ่มพ้ืนที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 50 เขต มีการรวมกลุ่มการจัดการมูลฝอย (Clusters) ซึ่งมีขนาดกลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (L)  
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม  
   4.2.2 การเลือกใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยตามประเภทขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด
วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

 การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 

 การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 

 การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

 วิธีการอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน าตามที่เห็นสมควร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการน าขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปก าจัดในสถานที่  
ที่มีวิธีการก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส าหรับในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการ 
เก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 3 เป็นต้นไป คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือจัดให้มีการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง 
ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลง
ร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 13 วรรคสอง ที่ ได้ก าหนดให้  
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการด าเนินการ  
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เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม 
 5. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาด
รุนแรงหลายพ้ืนที่ ส่งผลให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อ
เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือลดและป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน  ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง
ค าแนะน าของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมาตรการหลัก 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ 
มาตรการเก็บขยะ และมาตรการก าจัดขยะ ตามหนังสือที่ มท 0820.2/ว4290 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564      
 5.1 มาตรการต้นทาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น 
หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยะที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่ง  
จากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยแยกใส่ถุง
ต่างหากจากถุงขยะประเภทอ่ืน ปิดปากถุงให้แน่น ท าสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ หรือใส่ถุงใส และน าไปทิ้งในถังขยะสีแดง 
ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือน าไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นการเฉพาะเพ่ือรอการเก็บขน และต้อง
ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที 
 5.2 มาตรการกลางทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือ
สถานที่รวบรวมขยะ เพ่ือเป็นจุดทิ้งมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเป็นการเฉพาะ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 
ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าและเครื่องแต่งกายที่รัดกุม เป็นต้น ให้กับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
สวมใส่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงาน
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รวมทั้ง ฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน 
         5.3 มาตรการปลายทาง ให้การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยอาจจ้างเหมาเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐ  
หากยังไม่มีความพร้อมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อาจด าเนินการโดยเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน  
มาพักรวมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เพ่ือรอการน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้างต้น ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของกรมอนามัย และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
โดยค านึงถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่ด้วย 
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6. มาตรการการจัดการขยะพลาสติก   
 

  6.1 Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 (Thailand’s Roadmap on 
Plastic Waste Management 2018 - 2030) เป็นการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เพ่ือก าหนดเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก  
ในภาพรวมของประเทศ และเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ในคราวประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 
ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 และเป็นกรอบนโยบายการจัดการกากของเสียด้านการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

 6.1 .1 Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.  2561 – 2573 ประกอบด้ วย  
2 เป้าหมาย ดังนี้ 

 (1) การลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 เลิกใช้ภายในปี 2562 จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม 
(Cap Seal) 2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีผสมสารอ๊อกโซ่ (Oxo) และ 3) ไมโครบีด (Microbead)  

 เลิ กใช้ภายในปี  2565 จ านวน 4 ชนิด ได้ แก่  1) ถุ งพลาสติกหูหิ้ ว 
ขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว)  
และ 4) หลอดพลาสติก 
 (2) การน าขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy) ร้อยละ 100 ภายในป ี2570  
 6.1.2 หน่วยงานด าเนินการ  
 (1) หน่วยงานกลาง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลัก 
 (2) หน่วยงานระดับพ้ืนที่  ประกอบด้วย จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานส าคัญในการด าเนินงานขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานในการจัดการขยะพลาสติก 
ในระดับจังหวัด และรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานของจังหวัดมายังหน่วยงานกลาง 

  6.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.  2561 – 2573 มีส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
กับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

   6.2.1 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BOI และสภาอุตสาหกรรม (FTI-PPP) เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
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(1) ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ Up cycling ทั้งในระดับบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม เช่น ท าเสื้อจากขยะขวด PET  

(2) ถนนพลาสติกตัวอย่างในพ้ืนที่ของภาคเอกชนและขยายผลสู่การเป็น
มาตรฐานถนนพลาสติกส าหรับประเทศไทยเพ่ือน าไปเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป  

(3) ท าไม้เทียมหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือการก่อสร้างจากขยะพลาสติกเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียว 

(4)  การศึกษา ค้นคว้า และจัดหาเทคโนโลยีในการจัดการใช้ประโยชน์ 
ขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน 

(5) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอ่ืน ๆ ได้แก่ ถนน ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
  6.2.2 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ 

ตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
(1) การลด เลิกใช้ พลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) อ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถน ากลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
(2) โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพ่ือลด เลิกใช้พลาสติก

แบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
(3) การรณรงค์งดแจกหลอดพลาสติกและพลาสติกใช้ครั้ งเดียว  อ่ืน ๆ 

ในสถานที่บริการโดยให้แจกในกรณีที่มีการร้องขอ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
(4) การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและ 

การจัดการทรัพยากรด้วยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
(5) การสนับสนุนการน าขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
(6) การน าขยะพลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
(7) การส่งเสริมให้ร้านรับซื้อของเก่ามีการจัดการสภาพร้านที่ดี 
(8) การพัฒนาระบบรวบรวมขยะพลาสติกในพ้ืนที่ของรัฐหรือเอกชน 

ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งส่งเสริมระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund) 
  6.2.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก

ในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
(1 )  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคัดแยก/รวบรวมขยะภายใต้

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(2) ส่งเสริมให้เกิดหน่วยคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะอินทรีย์ในระดับชุมชน

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลอ่ืน ๆ  
(3) การวางระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานในการคัดแยกและจัดการขยะ 

แบบครบวงจรในทุกพ้ืนที่  
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 6.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าขยะพลาสติก 
มาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 

 6.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการจัดท าโมเดลโครงการน าร่องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่  
น าร่อง ได้แก่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง 

 7. มาตรการจัดการขยะพลาสติก ตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี 1  
(พ.ศ. 2563 – 2565)  

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตาม  
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และให้รายงานผลการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรี เป็นระยะๆ ตามไตรมาส โดยแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

7.1. มาตรการ 
7.1.4 มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งก าเนิด 
  มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการป้องกันและควบคุมการเกิดของเสียจากการผลิตสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์  โดยการออกแบบ/ผลิตสินค้ าและบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ( Eco - design)  
ลดปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพของระบบนิเวศธรรมชาติในการรองรับมลภาวะ 
จากพลาสติก ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจเพ่ือก าหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

7.1.2 มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค 
 มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการส่งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน โดยการเสริมสร้างจิตส านึก 

ของประชาชนในการบริโภคที่เหมาะสม ลดการบริโภคพลาสติกที่ฟุ่มเฟือย ส่งเสริมการจัดซื้อ/บริโภคสินค้า 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  

7.1.3 มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค 
 มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์

เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ด้วยหลักการ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle การส่งเสริมให้มีการน าขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
(Refuse Derived Fuel : RDF) การจัดท าหลักเกณฑ์แนวทางการส่งเสริมการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่  
การส่ งเสริมให้ อุตสาหกรรมบางประเภทต้องใช้ซ้ าหรือรี ไซเคิลพลาสติก  รวมทั้ งมาตรการส่ งเสริม 
ทางภาษีส าหรับผู้ประกอบการที่มีการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดหา
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เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับท้องถิ่น 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือให้การจัดการขยะเป็นไปตามหลักการ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle 

2) การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการน าพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยระบบ Circular 
Economy 

3) การส่งเสริมให้มีการน าขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) 
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมด าเนินการ 

4) การเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า 
5) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชม หรือผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลาสติกที่ดี 
6) การควบคุมการน าเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ 
7) การพัฒนากฎหมายเฉพาะเพ่ือการจัดการขยะพลาสติก 
8) การก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล 

7.2 กลไกการขับเคลื่อน 
7.2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ 

ขยะพลาสติก กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

7.2.2 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินงานในทุกระดับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน ได้แก่ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค 

7.2.3 การใช้เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
ดังนี้  

1) มาตรการทางการเงินการคลัง โดยอาจเป็นเงินงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
ได้แก่ เงินลงทุนจากภาคเอกชน เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ และงบประมาณแผ่นดิน  

2) การสร้างแรงจูงใจ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และการใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือทางสังคม เพ่ือสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  

3) การสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการจัดการ ระบบ
ฐานข้อมูล นวัตกรรมในการจัดการขยะพลาสติกทั้งบนบกและทะเล  

4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการป้องกันขยะบกลงสู่ทะเล  

5) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเร่งออกกฎระเบียบข้อบังคับ 
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7.3 หน่วยงานขับเคลื่อน 
7.3.1 หน่วยงานส่วนกลาง คือ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน 
7.3.2 หน่วยงานระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.4 แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
7.4.1 ภาครัฐส่วนกลาง ประกาศแนวนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติ

การด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ให้ชัดเจน 
7.4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแนวนโยบาย มาตรการ และเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการขยะพลาสติก 
ในท้องถิ่น ออกข้อก าหนดและเทศบัญญัติเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานจัดการขยะพลาสติก และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติก  
ให้กับผู้บริโภค ประชาชน ชุมชน ด้วยหลักการ 3R รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

7.4.3 ภาคประชาชน ร่วมมือกับภาครัฐในการด าเนินกิจกรรมลด  คัดแยก และ 
น าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการ 3R และเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่กิจกรรมในระดับครัวเรือนและขยายผลในชุมชน 
 8. มาตรการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ 
 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  มีค าสั่ งที่  1/2564 แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ เพ่ือจัดท ารายงานมาตรการและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ จ านวน 14 เกาะ ได้แก่ (1) เกาะสีชัง (2) เกาะล้าน (3) เกาะเสม็ด (4) 
เกาะช้าง (5) เกาะหมาก (6) เกาะกูด (7) เกาะเต่า (8) เกาะพะงัน (9) เกาะสมุย (10) เกาะยาวน้อย  
(11) เกาะยาวใหญ่ (12) หมู่เกาะพีพี (13) หมู่เกาะลันตา และ (14) เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งต่อมาคณะอนุกรรมการฯ
ได้เสนอแนะมีมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ประกอบด้วย  
3 มาตรการ ดังนี้ 
 8.1 มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง 
 8.1.1 มุ่งเน้นให้มีการลดการน าบรรจุภัณฑ์ที่ยากแก่การจัดการขึ้นเกาะและการสนับสนุน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 8.1.2 จัดกิจกรรม 3R ตามประเภทของขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป  
ขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะท่ีเกิดจากการรื้อถอนและก่อสร้าง 
 8.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรออกข้อบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง 
 8.1.4 ก าหนดข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขน โดยพิจารณา 
ลดอัตราค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภทที่ก าหนด เพ่ือให้มีแรงจูงใจ  
ในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
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 8.1.5 จัดกิจกรรมหรือโครงการในการรณรงค์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 
ณ ต้นทาง 
 8.2 มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย ณ กลางทาง 

 8.2.1 พิจารณารูปแบบต่าง ๆ ในการเก็บ ขน เช่น การจัดให้มีถังคอนเทนเนอร์  

ในบริเวณที่รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเข้าถึงยาก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย  

ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่

 8.2.2 ควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น กลิ่นเหม็น และน้ าชะขยะมูลฝอย 

 8.2.3 พิจารณาความเหมาะสมในการให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินการเก็บและขนขยะมูล

ฝอย เพื่อลดภาระการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8.3 มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง 

 8.3.1 พิจารณาให้มีการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือหารูปแบบหรือเทคโนโลยีการจัดการ

ขยะมูลฝอยอย่างง่ายและเหมาะสมส าหรับเกาะที่มีพ้ืนที่มากเพียงพอหรือการให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินงาน  

กรณีท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนมาก 

 8.3.2 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการอย่างไม่

ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 8.3.3 พิจารณาการก าหนดข้อบัญญัติในเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการก าจัด

ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและสะท้อนต้นทุนการด าเนินการ รวมทั้งค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากสถานที่พัก

นักท่องเที่ยว  

 8.3.4 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีที่เกาะดังกล่าวถูก

ประกาศให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 8.3.5 กรณีที่มีการขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดบนฝั่ง ให้พิจารณาจัดกิจกรรมในการใช้

ประโยชน์จากขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้นบนเกาะบางส่วนให้มากที่สุด และให้เหลือขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจัดการได้

บนเกาะเพ่ือขนส่งไปก าจัดต่อไปบนฝั่งน้อยที่สุด โดยให้มีมาตรการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

ตามมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย ณ กลางทางร่วมด้วย 

 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมครั้ งที่  4/2564 เมื่ อวันพุธที่  

15 กันยายน พ.ศ. 2564 ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1) เห็นชอบกับมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยบนเกาะตามที่คณะอนุกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเสนอ และให้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทยที่ให้
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ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่น านักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว  ควรมีส่วนร่วม 

ในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ไปพิจารณาด าเนินการ  

 2) มอบให้กระทรวงมหาดไทยน ามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะไปด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง   

14 เกาะ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทราบต่อไป 

 ในประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 มีรัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้มีการมอบนโยบายในประเด็น 

การแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งปัญหาหลักของขยะ 

บนพ้ืนที่เกาะ ไม่ใช่แค่เพียงแต่เป็นเรื่องของการจัดเก็บ แต่ยังเป็นเรื่องการก าจัด ที่ยังมีหลายพ้ืนที่จ าเป็นต้อง

ขนย้ายขยะมาก าจัดบริเวณบนฝั่ง โดยหากในอนาคตสามารถก าจัดขยะให้แล้วเสร็จบนเกาะได้  จะท าให้ 

การจัดการขยะบนพ้ืนที่เกาะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ที่มีเกาะหารือ

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดให้มีแหล่งก าจัดขยะบนเกาะ 
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมการด าเนินการเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
    1.1 อปท. ร้อยละ 100 
อ อ ก ข้ อ บั ญ ญั ติ / 
เทศบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

(1) มีการออกข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย  - อปท. 
- จังหวัด 

- มท.  
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

    1.2 อปท. ร้อยละ 100 
มีการจัดกิจกรรม ให้
เครือข่าย “อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก” เข้าร่วม
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

(1) อปท. รับสมัคร “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนเอง 

 

 

 

  

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
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เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
 (2) อปท. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) เข้าร่วมอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง ดังนี้ 
 (2.1) จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
เริ่มตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย  
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และการรวบรวมขยะมูลฝอย 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการเก็บขนของ อปท. 
 (2.2) การจั ดกิ จกรรมการรั กษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น  
นัดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บกวาดขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 (2.3) สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
 ( 2 . 4)  เ ผยแพร่ ป ร ะช าสั ม พัน ธ์ กิ จ ก ร รมกา รลด 
และคัดแยกขยะ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม
รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
เป็นต้น 
 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
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เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
 (2.5) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความ
ร่ วมมื อจ ากหน่ ว ย ง านต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ภ าคร าชกา ร  
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดการมูลฝอย 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

1 .3  หมู่ บ้ าน/ชุ มชน  
ร้อยละ 80 มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 
 

(1) มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท โดยการส่งเสริมให้มีการ
คัดแยกขยะในหน่วยงาน หมู่บ้าน ชุมชน การน าขยะรีไซเคิล
มาใช้ซ้ า หรือการน ามาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไป การจัดท าถังขยะเปียกเพ่ือรองรับขยะอินทรีย์ 
การคัดแยกขยะอันตรายเช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 
รวมถึงการจัดกิจกรรม เช่นการท าปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ 
(ขยะเป็นปุ๋ย) กองทุนขยะของผู้สูงอายุ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
ขยะแลกไข่ ขยะแลกสิ่งของ ขยะแลกภาษี ธนาคารขยะชุมชน 
ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน หรือกลุ่มการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เป็นต้น 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ทสจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน 
รวมถึงผู้ประกอบการในท้องถิ่น เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆ เช่นการจัดการกับขยะทั่วไป การคัดแยก 
ขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการลดขยะประเภท
ใช้ครั้ งเดียว (single use) และแนวทางในจัดการกับ 
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ขยะรีไซเคิลที่มีในครัวเรือน หรือสถานประกอบการ การ
จัดการกับขยะอินทรีย์ เพ่ือรองรับมูลฝอยประเภทอาหาร
จากครัวเรือน หรือการน ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก เป็นต้น 
(3) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
ให้มีกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง การประสานงานกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อ ร่วมมือจัดการกับขยะชุมชน 
เช่น ซาเล้ง หรือ โรงงานรีไซเคิลขยะ เป็นต้น 

อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ทสจ. 
- ภาคเอกชน 

1.4 ครัวเรือน ร้อยละ 100 
มีการจัดท าถังขยะเปียก
ลดโลกร้อน 

(1) อปท. ส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ านวน
ที่มีผู้อาศัยอยู่จริง 
(2) อปท. ส ารวจข้อมูลครัวเรือนมีความพร้อมและไม่มี
ความพร้อมในการจัดท าถังขยะเปียก 
(3) อปท. แนะน า ส่งเสริม และขอความร่วมมือให้
ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียก ส าหรับครัวเรือนที่มีบริเวณ
หรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้ รวมถึง
สาธิตวิธีการใช้งาน 
(4) อปท. จัดท าประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่มี
ความต้องการน าขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ 
ท าปุ๋ยอินทรีย์ และลงทะเบียนเพื่อเชิญชวนน าขยะไปใช้
ประโยชน์ 
 

อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ทสจ. 
- ภาคเอกชน 
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(5) อปท. จัดท าถังขยะเปียกรวมส าหรับครัวเรือนที่ไม่มี
บริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้ และ
จัดท าแผนเก็บขนประกาศให้ประชาชนทราบ 
(6 )  อปท.  จั ด เก็บขยะเปียกที่ ครั ว เ รื อนคั ดแยกไว้ 
ด าเนินการตามกระบวนการต่อไป 
(7) จัดหาสถานที่กลางส าหรับจัดท าภาชนะรองรับขยะเปียก 
เพ่ือเป็นจุดรวบรวมขยะเปียกจากชุมชน โดย อปท. 
ก าหนดวัน เวลา และเส้นทางการจัดเก็บ 
(8) อปท. จัดท าจุดรวบรวมขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน 
(9) อปท. ให้ความรู้แก่เด็ก นักเรียน และประชาชน 
ในชุมชนเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
    2.1 อปท. ร้อยละ 100 
มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
แ บ บ แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท 
ในที่สาธารณะ และหรือ
สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 

( 1 )  ส า ร วจสวนสาธ ารณะและสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือประเมินสถานการณ์และเตรียมการ
จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

- อปท.  - สถจ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

(2) จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
ในสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ 
ให้ครบทุกแห่ง 

- อปท.  - สถจ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
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(3 )  จั ดหายานพาหนะขนขยะมู ลฝอยและพนักงาน 
ประจ ารถให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

- อปท.  - สถจ. 
- สถ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

(4) ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอย น้ า หรือสิ่งอ่ืน
ที่เกิดจากการขนขยะมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจาก 
รถเก็บขนขยะมูลฝอย 

- อปท.  - สถจ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

(5) การท าความสะอาดยานพาหนะให้มีความสะอาด 
เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการขนขยะ 

- อปท.  - สถจ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

    2.2 อปท. ร้อยละ 100 
มีการวางระบบการเก็บ
ข น ข ย ะ มู ล ฝ อ ย 
แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ห รื อ 
มีประกาศมาตรการ 
การจัดการขยะมูลฝอย 
แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ ห้
สอดคล้องกับพ้ืนที ่

(1) มีการก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางเก็บขน 
โดยสามารถท าเป็นปฏิทินการเก็บขน มีการเก็บขน 
แบบแยกประเภท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ข้อ 9 

- อปท. - ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

(2)การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการท า 
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือแจ้งให้ประชาชน 
ใน อปท. ทราบโดยทั่วกัน 
 

- อปท. - ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

(3) จัดเตรียมยานพาหนะ และเส้นทางการเก็บขนขยะ 
ให้เหมาะสมส าหรับการเก็บขนขยะแยกประเภท 

- อปท. 
 

- สถจ. 
- ทสจ. 
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    2.3 อปท. ร้อยละ 90 
มีการขนขยะอันตรายชุมชน
ไ ป ยั ง จุ ด ร ว บ ร ว ม 
ขยะอันตรายของจังหวัด
หรือมีการน าส่ งไปให้
บริษัทเอกชนน าไปก าจัด 
 
 
 
 
 
 

(1) จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถังขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อย
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง  

- อปท. - สถ.  
- สถจ. 
- อบจ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

( 2 )  ก ารขนขยะ อันตรายชุ มชน ไปยั ง จุ ดร วบรวม 
ขยะอันตรายของจังหวัด เพ่ือรวบรวมและน าส่งไปก าจัด
ต่อไป 

- อปท. - สถ.  
- อบจ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

(3) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน 
และผู้ประกอบการในท้องถิ่น เกี่ยวกับขยะอันตรายชุมชน 
ประเภทต่างๆ การจัดการขยะอันตรายชุมชนจากการทิ้ง
หรือก าจัดขยะอันตรายชุมชนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และจุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 

- อปท. - สถ.  
- อบจ. 
 

(4) มีการก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางเก็บขนขยะ
อันตรายชุมชน โดยสามารถท าเป็นปฏิทินการเก็บขน 
พร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนในชุมชนทราบ 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
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2 . 4  หมู่ บ้ าน/ชุ มชน 
ร้อยละ 80 มีการติดตั้ง
ถังขยะหรือจุดรวบรวม
ขยะติดเชื้อ ตามมาตรการ 
การจัดการขยะในช่วง
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 

(1) จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถังขยะติดเชื้อหรือจุดรวบรวม 
ขยะติดเชื้อ อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- สสจ. 
- รพ.สต 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน 
เกี่ยวกับขยะติดเชื้อประเภทต่างๆ การจัดการขยะติดเชื้อ
และการประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะหน้ากากอนามัย 
และหน้ากากผ้าของชุมชน  

- อปท. - สถ. , สถจ. 
- สสจ. 
- รพ.สต 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง   

    3.1 ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ร้อยละ 100 

(1) อปท. จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะ
แก่ประชาชนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ เช่น โซฟาถังขยะ 
 โต๊ะเก้าอ้ีเครื่องใช้ภายในบ้านจากไม้เก่า  ไม้กวาดจาก 
เศษพลาสติก เตาเผาไร้ควัน การท าสารบ ารุงดินจาก
ไส้เดือนดิน เป็นต้น 

- อปท.  
- หมู่บ้าน/ชุมชน 

 

(2) อปท. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่า
ของขยะก่อนน าไปทิ้ งอย่างไร้ประโยชน์ เช่น ผ้าป่า 
ขยะรีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day 

- อปท. - จังหวัด  
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
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กิจกรรมท าสารบ ารุงดิน น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อ
ข อ ง เ ก่ า สี เ ขี ย ว  กิ จ ก ร ร ม ธ น า ค า ร ข ย ะ ชุ ม ช น  
ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รี ไซเคิลชุมชน กิจกรรม 
ขยะแลกไข่/สิ่งของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น 

- ภาคประชาชน 

(3) สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. 
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตลอดจนสถาบันการศึกษา                   
ในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้   3 Rs หรือ 3 ช. ให้แก่เด็ก 
นักเรียน และนักศึกษา เช่น วิธีการลดปริมาณขยะและ 
คัดแยกขยะ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
ทั้ งนี้  ให้มี ก ารอ านวยความสะดวกให้แก่ โ ร ง เ รี ยน 
สถานศึกษา วัด หรือหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ โดยการ
จัดตั้งภาชนะรองรับแบบแยกประเภท เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้มีการคัดแยกขยะ   

- สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแห่ง 
- อปท.  

- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(4) ขอความร่วมมือ “ประชารัฐ” ตั้งแต่ภาคราชการ                       
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน (ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) 
ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดการใช้
ถุงพลาสติก โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า 

- สถ. - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

( 5 )  สนั บสนุ น ให้ มี ก า ร จั ด กิ จ กร รมที่ ใ ห้ ผู้ คั ด แยก 
ขยะมูลฝอยรายย่อย เช่น ซาเล้ง ร้านค้าของเก่า เครือข่าย

- อปท.  - ปค. 
- สถ.  
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ชุมชน เข้ามาบริการในหมู่บ้าน/ชุมชน - ภาคเอกชน 

- ภาคประชาชน 
 (6) อปท. ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการรวมกลุ่ม
ประชาชนที่สมัครใจตั้งเป็นกลุ่มบริหารจัดการขยะ และจัดหา
สถานที่ท าการกลุ่ม รวมทั้งนัดหมายผู้ค้าของเก่ารับซื้อ  
หรือกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะเป็นเงินหรือสิ่งของ 
ที่มีมูลค่า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- อปท. - ปค. 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการภาคเอกชน  
ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือน าถุงพลาสติก
และโฟมกลับมาใช้ประโยชน์  หรือขอความร่ วมมือ 
จากภาคเอกชนไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าและให้สร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชาชนในการใช้ถุงผ้าแทน 
 

- อปท. - จังหวัด 
- หอการค้าจังหวัด 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(8) จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

- อปท. - จังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(9) ปรับปรุ งสถานที่ ก าจั ดขยะมูลฝอยที่ ด าเนินการ 
ไม่ถู กต้อง ให้มี การจัดการขยะมูลฝอยอย่ างถูกต้อง  
โดยกระบวนการต่างๆ ดังนี้  การฝังกลบเชิงวิศวกรรม 
(Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

- อปท. - สถจ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
- คพ. 
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(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ 
การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย (Compost) 
การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การก าจัดขยะมูลฝอย
แบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา 
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย 

- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

(10) รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะที่  อปท. เก็บขนไปก าจัด 
ที่ระบบก าจัด หรือประสานขอตัวเลขปริมาณที่บ่อหรือระบบ
ก าจัดของเอกชนที่  อปท. จ้างเก็บ/ขน/ก าจัด จัดท าเป็ น
ฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. และรายงานข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศ สถ. รวมทั้งรายงานข้อมูลผ่าน ทสจ.  
เพ่ือรวบรวมให้ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) รายงานข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิษ 

- อปท. - สถจ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
- คพ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
 

(11) ในกรณีที่พ้ืนที่นั้นๆ ไม่มีระบบการให้บริการจัดเก็บ
ขยะมู ลฝอย  ให้  อปท .  ส่ ง เ ส ริ มประชาชนก า จั ด 
ขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
โดยค านึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- อปท. - สถ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
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3.2 อปท. ในกลุ่มพ้ืนที่
ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ร้อยละ 100 
มีวางแผนการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

อปท .  ใ น พ้ื นที่ ใ น ก าร จั ด ก ารมู ล ฝอย  ( Clusters)  
มีการวางแผนความร่วมมือ รวมถึงการวางระบบขนขยะมูลฝอยไป
ไปยัง อปท. เจ้าภาพของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย
(Clusters) อย่างมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- อปท.  
 

- สถจ. 
- อบจ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

 

3.3 ขยะอันตรายชุมชน
ร้อยละ 90 ที่ได้รับการ
จั ดการอย่ างถู กต้ อง 
ตามหลักวิชาการ 

(1) ในระหว่างรวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
เพ่ือรอก าจัด อปท. มีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(2) ขนขยะอันตรายชุมชนให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัด 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- สสจ. 
- รพ.สต 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 3.4 อปท. ร้อยละ 100 
ไม่มีขยะติดเชื้อตกค้าง 
ตามมาตรการการจัดการ
ขยะในช่วงสถานการณ์

(1) มีการวางระบบการขนขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากาก
ผ้าของ อปท. ไปรวบรวมกับขยะติดเชื้อของสถานพยาบาล 
เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น เพ่ือน าส่ง
ก าจัดไปต่อไป 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- สสจ. 
- รพ.สต 
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การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไว รั ส โค โรนา  2019 
(COVID-19) 

- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(2) จัดระบบการขนขยะติดเชื้อให้เป็นไปตาม มาตรการ
จัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
ในการเก็บขน ระหว่างขน และการจ ากัด 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- สสจ. 
- รพ.สต 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 (3) มีการด าเนินการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยอาจน าส่งสถานที่ก าจัด
มูลฝอยติด เชื้ อ  ที่ ได้ด า เนินการประสานหน่วยงาน 
ที่มีศักยภาพในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ 
ได้แก่ โรงงานก าจัดของเสียเฉพาะที่ก าจัดโดยกระบวนการเผา 
โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน  
ขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและ
ใช้ เชื้อเพลิง RDF และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิต
ปูนซีเมนต์ มาสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเป็นการชั่วคราว 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- สสจ. 
- รพ.สต 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
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4. ด้านการบริหารจัดการ  

4.1 อปท. ร้อยละ 80  
มี ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ปริมาณขยะที่ เกิดขึ้น
อย่างถูกต้องในระบบ
สารสนเทศด้ านการ
จัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) จังหวัดมีการตรวจสอบข้อมูลที่  อปท. ได้บันทึก 
และยืนยันข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มฝ.2) ทุกวันที่  15  
ของทุกเดือน  

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
 

(2) อปท. มีการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มฝ.2) ในทุกวันที่  10 ของทุกเดือนได้อย่ างถูกต้อง 
และครบถ้วน 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
 

4.2  อปท. ร้อยละ 65 
มี การรายงานข้ อมู ล 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
มูลฝอยติดเชื้ อชุมชน
อย่างถูกต้องครบถ้วนไป
ยังจังหวัด 

(1) จังหวัดมีการตรวจสอบข้อมูลที่  อปท. ได้รายงาน 
แก่จังหวัดและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการมูลฝอย 
ติดเชื้อชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกวันที่ 10  
ของทุกเดือน  

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
 

(2) อปท. มีการรายงานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน 
ให้แก่จังหวัดอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
 

**หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ตั้งแตต่้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท. 
- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด การคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส านักงานอย่างเป็นรูปธรรม 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท. 
- สถ. 
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

3. ส านักงานจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอในส านักงาน - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท./ สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยให้กับนักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - มท./สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
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กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

5. สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ทุกสถานศึกษาสังกัด อปท. 

- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดการต่อต้านจากประชาชนในประเด็น
ปัญหาเรื่องการก่อสร้างระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและผลกระทบด้านต่างๆ จากการก่อสร้าง 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
 

- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7.  ศึกษา วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
ปริมาณ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย รวมถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มพ้ืนที่
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถ. - วท./คพ. /พพ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

8.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - อปท. - สถ./ภาคเอกชน 
9.  อบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

- สถ. 
- อปท. 

- ทส. 
-ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน 

10. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพ้ืนที่  ในการเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย 

- จังหวัด 
- สถ. 

- ทส. 
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

11. สร้างกลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย  
โดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
 
 

- จังหวัด - สถ. 
- ภาคประชาชน 
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กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

12. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกวดและให้รางวัลองค์กรและบุคคลที่มีจิตส านึกและผลงาน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านชุมชนสถาน 

- สถ. 
 

- มท./สถ. 
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

 



 

 
 

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าป ีพ.ศ. 2565 |  67 

 

ภาคผนวก 
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(ตัวอย่าง) 

 
ประกาศ (ชื่อ อปท.) ............................... 

เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
***************** 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560 ประกอบกับ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา 
สถานที่ และเส้นทาง การเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

 (ชื่อ อปท.) ........................ อ าเภอ ................... จังหวัด ........................ จึงประกาศก าหนด
วัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1. วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมขยะมูลฝอยในจุดที่ก าหนด 
ประเภท วัน พ้ืนที่ด าเนินการ 

ขยะมูลฝอยทั่วไป ทุกวันจันทร์       
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบด้วย (1).... 

ทุกวันพุธ            
เวลา................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบด้วย (1).... 

ขยะมูลฝอยอินทรีย์/ 
ขยะเปียก 
(กรณีไม่มีพ้ืนที่ 
ท าภาชนะรองรับ) 

ทุกวันอังคาร       
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบด้วย (1).... 

ทุกวันพฤหัสบดี    
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบด้วย (1).... 

ขยะมูลฝอย 
น ากลับมาใช้ใหม่ 

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน  
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรับซื้อ  ........... จุด ประกอบด้วย (1).... 

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน  
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรับซื้อ  ........... จุด ประกอบด้วย (1).... 

ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจาก
ชุมชน 

1. ให้ทุกครัวเรือนน าไปรวบรวมในจุดที่ อปท. ก าหนด ตามมติของหมู่บ้าน/ชุมชน  
2. ให้ทุก อปท. ก าหนดวันตามความเหมาะสมน าส่ง อบจ. น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ 

 
 

 
 

/2. เส้นทางการเก็บ.... 
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 2. เส้นทางการเก็บ และขนขยะมูลฝอย (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) 
ประเภท วัน พ้ืนที่ด าเนินการ 

ขยะมูลฝอยทั่วไป ทุกวันจันทร์ 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................  
ถึง .............................................................. 

ทุกวันพุธ 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................  
ถึง .............................................................. 

ขยะมูลฝอยอินทรีย์/ 
ขยะเปียก  
(กรณีไม่มีพ้ืนที่ 
ท าภาชนะรองรับ) 

ทุกวันอังคาร 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................  
ถึง .............................................................. 

ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................  
ถึง .............................................................. 

 ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว ส าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่
สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และน าใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกสี  
ตามประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้ าเงิน ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ ขยะมูลฝอย 
น ากลับมาใช้ใหม่ และขยะมูลฝอยอินทรีย์ใช้เชือกสีเสียวเป็นต้น   

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดอืน ............... พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 
                             ต าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 
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(ตัวอย่าง) 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
( ชื่อ อปท. ) ......................... 
_____________________ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” 
เช่น ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี 
ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... จึงก าหนดจุดรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน  โดยประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ............... 
ก าหนดไว้บริการประชาชน เพ่ือ ชื่อ อปท. ............... น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้ 

  1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... น าไปรวบรวมท่ี ................ 
2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... น าไปรวบรวมที่ ................  
3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... น าไปรวบรวมที่ ................ 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ................................  

หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................... E – mail ……………………………………………………………. 
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(ตัวอย่าง) 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย์/ ขยะเปียก (เศษอาหาร) 
( ชื่อ อปท. ) ......................... 
_____________________ 

 เ พ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยอินทรีย์ / ขยะเปียก  
(เศษอาหาร)” ใน ชื่อ อปท. ............... จึงก าหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)  
โดยประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ...............  ก าหนดไว้บริการประชาชน เพ่ือ ชื่อ อปท. ............... 
น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้ 

1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... น าไปรวบรวมท่ี ................ 
2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... น าไปรวบรวมที่ ................  
3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... น าไปรวบรวมที่  ................ 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ท่ี ชื่อ อปท. ................................ 

หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ………………………………………………………………. 
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(ตัวอย่าง) 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
( ชื่อ อปท. ) ......................... 
_____________________ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” เช่น ขวดแก้ว 
ขวดพลาสติกใส กระดาษ กล่องเครื่องดื่มUHT พลาสติกอ่ืน อะลูมิเนียม โลหะอ่ืน ฯลฯ ชื่อ อปท. ...............  
จึงก าหนดแนวทาง การคัดแยกขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือน โดย ชื่อ อปท. ................ ไม่มีถังรองรับ 
ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ไว้บริการ โดยครัวเรือนคัดแยก เก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม และ ชื่อ อปท. ............... 
จะประชาสัมพันธ์ ประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับซื้อตามระยะเวลาที่สมควร ในราคาท้องตลาดที่ผู้ขายกับ
ผู้ซื้อตกลงกันเอง ดังนี้ 

1. ขวดแก้ว – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
2. กระดาษ – จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ – เก็บรวมรวมไว้ 
3. กล่องเครื่องดื่ม UHT – เทเครื่องดื่มออกให้หมด – รวบรวมในภาชนะ 
4. ขวดพลาสติกใส – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
5. พลาสติกอ่ืนๆ – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
6. อะลูมิเนียม – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
7. เหล็ก/โลหะ – จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว้  
ชื่อ อปท. ............................................... จะนัดวัน เวลา สถานที่ และราคารับซื้อให้ทราบต่อไป 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ท่ี ชื่อ อปท. ...........................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ……………………………………………………………. 
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(ตัวอย่าง) 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยท่ัวไป 
( ชื่อ อปท. ) ......................... 
_____________________ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตาม 
ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  ขยะมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และขยะมูลฝอยอินทรีย์  
เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก น าไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ 
ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ  
ชื่อ อปท. ............... ก าหนดให้ครัวเรือนรวบรวมใส่ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้ น าไปรวบรวม  
ยังจุดที่ ชื่อ อปท. ................ ก าหนดเพ่ือ ชื่อ อปท. ............... เก็บรวบรวมไปก าจัดตามเส้นทางที่ประกาศไว้  
โดยขยะมูลฝอยทั่วไป ให้ประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในถังขยะในจุดรวบรวมที่ ชื่อ อปท. ...............  
ประกาศไว้แล้วในถังสีน้ าเงิน หรือถังสีที่มีสัญลักษณ์สีน้ าเงิน ดังนี้ 

1. เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาติ หรือผ้าสีน้ าเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ 
2. สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ 
3. จุดรวบรวม ชื่อ อปท. ............... จะมีปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ถังขยะที่รวบรวมขยะทั่วไป  
ชื่อ อปท. ................... ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะมูลฝอยทั่วไปในถังขยะ เดียวกับ

ขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเปียก เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ และความสะดวก 
ในการน าไปก าจัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ท่ี ชื่อ อปท. ................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ………………………………………………………………. 
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(ตัวอย่าง) 

 
ประกาศ (ชื่อ อปท.) ............................... 

เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ 
***************** 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย                  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ที่ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะการน ามูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย 
ที่เป็นขยะเปียก และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, เปลือกผลไม้) ไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง  
น าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ าหมักอินทรีย์ หรือใช้ประโยชน์อ่ืน ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจ้ง  
ความประสงค์และลงทะเบียนขอน าไปใช้ประโยชน์ได้ท่ี..................................ตั้งแต่วันท่ี ..................................  
ถึงวันที่ ................................................เพ่ือ ชื่อ อปท. ......................ประชาสัมพันธ์และประสานผู้ประกอบการ
และครัวเรือนด าเนินการต่อไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 
                            ต าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 
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(ตัวอย่าง) 

 
ประกาศ (ชื่อ อปท.) ............................... 

เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) 
***************** 

 
 ด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ออกตาม 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้  
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล 
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ และการก าจัดมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ (ชื่อ อปท.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(ชื่อ อปท.) 
จึงก าหนดวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยครัวเรือน ดังนี้ 
 1. ขยะมูลฝอยอินทรีย์ (ย่อยสลาย) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่  
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้ 

 1.1 จัดท าภาชนะก าจัดขยะเปียกของครัวเรือน 
 1.2 ขุดหลุมฝัง หรือน าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ าหมักอินทรีย์ 

 2. ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพ่ือน าไปรีไซเคิล
ใหม่ได้ (น าไปขายได้) ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยก 
และรวบรวมน าจ าหน่าย ณ .........................ทุกวันที่………………. 

 3. ขยะมูลฝอยที่ เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุ มชน เป็ นขยะที่ มี ความเป็ นอันตราย  
หรือมีส่วนประกอบที่เป็นสารที่เป็นอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้น าไปรวบรวมไว้ที่
.......................... เพ่ือ (ชื่อ อปท.)....... ด าเนนิการต่อไป  

 4. ขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นขยะท่ีไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก 
น าไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิลไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้ก าจัดตามความเหมาะสมโดยไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม    

 
 

/5. ประชาชนในเขต….. 
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 5. ประชาชนในเขต (ชื่อ อปท.) ............... ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยใช้ถุงผ้า 
หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทน 

 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดอืน ............... พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 
                            ต าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 
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ตัวอย่าง 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาล... 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

พ.ศ. …. 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาล... ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๔/๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาล... โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาล...และผู้ว่าราชการจังหวัด... จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล... เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ….” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล...ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล

แล้วเจ็ดวัน 
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้  

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นอินทรียวัตถุ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ สารอินทรีย์ 
เศษอาหาร 

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ ตามที่นายกเทศมนตรี....... ประกาศ
ก าหนด 

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมี
ส่วนประกอบของวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่นสารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้เกิดการระเบิด วัตถุที่ท าให้เกิดการระคายเคือง 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ 

ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
(๑) มูลฝอยทั่วไป 
(๒) มูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทตามข้อ ๔  
ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอย
ต้องมีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุ 
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มูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใดให้มิดชิดรวมทั้งจัดการป้องกัน
มิให้มูลฝอย น้ ากลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากถุงภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจาก
วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังส าหรับใส่มูลฝอย  
ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือมิให้มูลฝอย น้ ากลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอัน
เกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 

ข้อ ๖ มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้  
ให้คัดแยกไว้ต่างหาก โดยจะต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายกเทศมนตรี . . .  
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรี .. .เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ ออกประกาศ 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน ....... พ.ศ. .... 

 

(ลงชื่อ) 

 (...........................................) 

 นายกเทศมนตรี...... 

 

 

 

 

 

 

 

*รายละเอยีดการร่างข้อก าหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ตามคิวอาร์โค้ดท้ายนี้  

 

คู่มือจัดท าข้อก าหนดท้องถ่ินฯ 
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ปฏิทินแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

ระยะเวลา แนวทางการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 3 
ตุลาคม – พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 
 

1. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

2. กิจกรรมลดการเผาฟางข้าวและตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร 
เพ่ือลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

3. กิจกรรมการรณรงค์การไถกลบตอซัง และเศษวัสดุทางการเกษตร 
4. กิจกรรม Big cleaning day ในหมู่บ้านหรือชุมชน เ พ่ือลด 

ความรุนแรงของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
เช่น การล้างท าความสะอาดถนน หรือฉีดพ่นละอองน้ า 

5. กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านในการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

6. กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เช่น 
มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ชุมชน หรือพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ 

7. สอดส่องและเฝ้าระวังสถานการณ์การไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง 
8. กิจกรรมการร่วมกันจัดท าแนวป้องกันไฟป่าและติดตั้งจุดเตือนภัย 

ในช่ ว ง เดื อนตุลาคมถึ ง
เดื อนธันวาคมเป็นช่ ว ง 
ฤดูหนาวของประเทศไทย
สถานการณ์สิ่ งแวดล้อม 
ทั่วพ้ืนที่มีอากาศเย็นและแห้ง 
ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเกิดไฟป่า
ในบางพ้ืนที่ ประกอบกับ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) เนื่องจากการ
เผาวัสดุอินทรีย์ทางการเกษตร 
ในฤดูกาลเก็บเก่ียว  

ไตรมาสที่ 2 
มกราคม –กุมภาพันธ์ – 

มีนาคม 
 

1. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

2. สอดส่อง เฝ้าระวัง และรายงานผลการจัดการมูลฝอย เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 

3. กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในท้องถิ่น 

4. กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ฯลฯ 

5. กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ  
3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า 
และน ากลับมาใช้ใหม่   

6. กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
7. กิจกรรมรวมกลุ่มการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

เช่น การน าขยะเปียกมาท าน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
8 กิจกรรม Big cleaning day ในช่วงของหลังเทศกาลปีใหม่ 

ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เ ดื อนมี น าคม เป็ น ช่ ว ง 
ฤดูร้อนของประเทศไทย
สถานการณ์สิ่ งแวดล้อม 
ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ดั ง ก ล่ า ว 
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) มีแนวโน้มลดลง 
เทศกาลปีใหม่ประชาชน 
มีการเฉลิมฉลองในช่วง
ของเวลาดังกล่าวซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาขยะมาก
ขึ้น 
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ระยะเวลา แนวทางการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 3  
เมษายน – พฤษภาคม – 

มิถุนายน 
(2565) 

 
 

1. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ใช้ภาชนะใส่บาตรหรือถาด
อาหาร เช่น ถ้วย ปิ่นโต ถุงผ้า หรือวัสดุที่ท ามาจากธรรมชาติ  
เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกในช่วงของเทศกาลท าบุญตักบาตร 
เทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนในชุมชนมีแนวโน้มเข้าวัดท าบุญมากขึ้น 

3. กิจกรรมการรณรงค์การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณี
สงกรานต์  

4. กิจกรรม Big cleaning day ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์  
5. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
6. กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม 

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. กิจกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
ในช่วงฤดูร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

8. กิจกรรม“วันสิ่ งแวดล้อมโลก” (World Environment Day)  
วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี  

9. กิจกรรมการท าความสะอาดพ้ืนที่ชายหาดท่องเที่ยว 

ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น เ ม ษ า ย น 
ถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วง
ฤดูร้อนของประเทศไทย 
สถานการณ์สิ่ งแวดล้อม 
ทั่วพ้ืนที่มี อุณหภูมิสูงขึ้น 
ประชาชนในพ้ืนที่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เช่น 
การเปิดเครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น ปัญหาภัยแล้งที่
ท า ให้น้ า เ พ่ือใช้ อุปโภค
บริโภคลดน้อยลง ประกอบกับ
เ ท ศ ก า ล ส ง ก ร า น ต์ 
ใ น เดื อน เ มษายน  นั้ น 
ประชาชนมีการละเล่น ท า
ให้อาจจะมีการใช้น้ ามาก
และมีปัญหาขยะจากการ 
เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง เ ท ศ ก า ล
ดังกล่าว 

ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม – สิงหาคม – 

กันยายน 
 

1. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

2. กิจกรรมการท าความสะอาดท่อระบายน้ า เพ่ือรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน  
3. กิจกรรมการรณรงค์การลดการทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง 
4. กิจกรรมการเก็บก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ า 
5. กิจกรรมรวมกลุ่มการแปรรูปผักตบชวา เช่น กระเป๋าจาก

ผักตบชวา หรือวัสดุกันกระแทก เป็นต้น 
5. กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. กิจกรรมการวันช้างโลก กิจกรรมวันสืบ นาคะเสถียร และและ
กิจกรรมวันพิทักษ์ป่าโลกกิจกรรมวันโอโซนโลก กิจกรรมวัน
อนุรักษ์รักษา-คูคลองแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
เดื อนกั นยายนเป็ นช่ วง 
ฤดู ฝนของประเทศไทย
สถานการณ์สิ่ งแวดล้อม 
ทั่ ว พ้ื น ที่ มี น้ า ส ะ ส ม 
ใ น แ ห ล่ ง น้ า ม า ก  
อาจก่อให้เกิดเหตุอุทกภัย
ได้ วัชพืชน้ า เช่น ผักตบชวา 
ใ น ช่ ว ง น้ า ห ล า ก 
อาจก่อให้ เกิด อุปสรรค 
ต่ อ ก า ร จ ร า จ ร ท า ง น้ า  
และขยะในแม่น้ าล าคลอง 
รวมถึงตามท่อระบายน้ า 
เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ บ า ง พ้ื น ที่ 
มีน้ าสะสมมากไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ได้ทัน  
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การจัดการขยะในครัวเรือน 
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