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1 
ส่วนที่1 

 

บทนำ 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ .ศ. 2559 - 2564) ตามท่ีกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการ 
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน 
ลดผลกระทบปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการสำคัญ ได้แก่การลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตราย 
ท่ีแหล่งกำเนิด การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่การเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ 
การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูป 
ขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเช้ือเพลิง จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัย และจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทย 
หนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง การบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีพ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความ 
ต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นกรอบและขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนำมาปรับใช้และกำหนดแผนปฏิบัติการในระดับพื้นท่ีและสอดคล้องแผนแม่บทการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) ท่ีให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 
ตามกระบวนการจัดการขยะอย่ างมี ป ระ สิทธิภ าพ และยั่ งยื น องค์การบริห าร ส่วนตำบลถ้ ำรงค์  
จึ ง ไ ด้ จั ดท ำแผน ป ฏิ บั ติ ก าร จัด ก ารขยะมู ลฝอ ย ชุมชน  “ตำบ ลถ้ ำร ง ค์สะอาด” พ .ศ . 2563 ขึ้ น 
เพื่อท่ีจะป้องกันและลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อม การปนเป้ือนของน้ำขยะในแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
ปัญหากล่ินเหม็นและพาหะนำโรค ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไป 

 
 
 
 
 

/1.2 วัตถุปะสงค.์.. 



๒ 
1.2  วัตถุประสงค ์

 
1. เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  

2. เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระหว่าง หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 

 

3. เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.3  เป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลถ้ำรงค์ 
 

 
      

 

เป้าหมาย 

 ปีพ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)  
       
 

2559 2560 2561 2562 2563 2564   
        
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ 50 55 60 65 70 75 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ1 ไม่น้อยกว่า       

        
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ 75 85 95 100 100 100 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ2,3       

        
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ 5 10 15 20 25 30 
ส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า       

        
4. มูลฝอยติดเช้ือได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 80 85 90 195 100 100 
ตามหลักวิชาการ       

        
5. กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ 60 70 80 90 100 100 
การจัดการท่ีถูกต้อง       

        
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยก 5 10 20 30 40 50 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนท่ีต้นทาง       
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หมายเหตุ:  
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทีนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการรวมกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้แก่การฝังกลบอ
ย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การผลิตเช้ือเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น 
      2.ขยะมูลฝอยตกค้างหมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีถูกนำไปท้ิงในสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับ 
การกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยท่ีท้ิงหรือค้างตามพื้นท่ีว่างท่ัวไปต้ังแต่ 
อดีตจนถึงปี 2558 
      3.ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้าง 
ถูกนำไปฝังกลบอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ หรือแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง/พลังงานไฟฟ้า นำส่งเป็นวตัถุดิบ 
ให้โรงงานปูนซีเมนต์หรือส่งไปเตาเผา รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ 
 
 

/ส่วนที่2… 
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ส่วนที่ 2 
ภาพรวมของตำบลถ้ำรงค์ 

 

1.ด้านกายภาพ 
        ประวัติความเป็นมาของตำบลถ้ำรงค์ เดิมตำบลถ้ำรงค์  เป็นพื้นท่ีเดียวกันกับตำบลตำหรุ              
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนหมู่บ้านท้ังหมด ๑๒ หมู่บ้าน และต่อมาเมื่อ ปี  ๒๕๒๒ ได้มี
การแบ่งแยกตำบลถ้ำรงค์ออกจากตำบลตำหรุ โดยมีแม่น้ำเพชรบุรี เป็นเส้นแบ่งแนวเขต และมีหมู่บ้านอยู่ในเขต
ปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  โดยจัดต้ังเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม  ๒๕๔๓  
ท่ีทำการในปัจจุบัน ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๓  ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี   จัดช้ันเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบลช้ันกลาง เมื่อวันท่ี  11  เมษายน  2551 
 

คำขวัญของตำบลถ้ำรงค์ 
 

               “ เขาถ้ำรงค์รูปช้าง ต้นยางนาใหญ่  แม่น้ำเพชรใส  หลวงพ่อเทพเล่ืองลือไกล พระดำใหญ่คู่ตำบล” 
 
 ๑.๑ ที่ต้ัง (แสดงที่ต้ังและระยะห่างจากจากอำเภอ)    
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ต้ังอยู่ที่ ๓ บ้านถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี               เป็นตำบล
หน่ึงใน ๑๘ ตำบลของอำเภอบ้านลาดห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร    
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ   

  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีภูเขาเต้ีย ๆ   มีลำห้วยไหลผ่านทุกหมู่บ้าน และมีแม่น้ำ
เพชรบุรีไหลผ่านทางทิศตะวันตก เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ เป็นต้น              มี
ถนนเพชรเกษมตัดผ่านตำบล มีถนนสายบ้านลาด –พุกาม เป็นสายหลักภายในตำบลและถนนเรียบคลอง
ชลประทานทำให้การคมนาคมสะดวกในการสัญจรภายในตำบลและกับตำบลใกล้เคียงรวมถึงการขนส่งสินค้าพืชผล
ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว มีแหล่งท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตคนบ้านลาด อาทิ เช่น สวนตาลลุงถนอม การยีโตนด ศูนย์
วัฒนธรรมเครื่องใช้โบราณวัดม่วงงาม ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด และป่ายางนา  เป็นต้น 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ (ท่ีมา : สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรีและแผนพัฒนาจังหวัดส่ีปี) 
 ตำบลถ้ำรงค์อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดเพชรบุรี จึงมีลักษณะภูมิอาศคล้ายคลึงกับจังหวัดเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดเวียนเป็นประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ พัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้จังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ทางตอนบนของ
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกมีฝนน้อยในช่วงฤดูหนาว และมีอากาศเย็นเป็นครั้งคราวคล้ายคลึงกับภาคกลาง แต่ในช่วงต้นฤดู
อาจมีฝนตกชุกได้ ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้จะพัดประจำในฤดูฝน และเป็นลมท่ีพัดผ่าน
มหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกมาก แต่เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีอยู่หลังทิวเขาตะนาวศรีซึ่งปิดกั้น
ทางลมนี้ไว้จึงเป็นท่ีอับฝน และมีฝนตกน้อยในช่วงฤดูฝน ฝนส่วนใหญ่จะตกมากในช่วงฤดูหนาวคือระหว่างเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูดังนี ้

• ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 
• ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 
• ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินในตำบลถ้ำรงค์ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน และดินเหนียวปนทรายตามลำดับ ซึ่งเป็นดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน  เช่น มะนาว  ชมพู่  มะม่วง  กล้วยและพืชผักสวนครัว  
 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  มีลำห้วยไหลผ่านทุกหมู่บ้าน และมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านทางทิศตะวันตก เหมาะแก่การทำการ
เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ นอกจากนี้ยังมี   ลำห้วย/ลำน้ำ ๔ สาย บึง หนอง จำนวน ๒ สาย ซึ่งเป็น
แหล่งน้ำธรรมชาติ และมีแหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น เช่น เหมือง คลองชลประทาน เป็นต้น 
 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพื้นท่ีตำบลถ้ำงค์เป็นพื้นท่ีลาบลุ่ม มีแต่มีภูเขาเต้ียๆ  จำนวน ๓ ลูก มีต้นยางนาท่ีขึ้น 
ทะเบียนอนุรักษ์ไว้และต้นตาลขึ้นอยู่ทั่วไป 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้    คือ   
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลตำหรุ  อำเภอบ้านลาด  
 

เนื้อท่ี  พื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  ๖,๔๓๘ ไร่  ( ๑๐.๓  ตารางกิโลเมตร) 
๒.๒ การเลือกตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนตำบลมีเขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน  ๖ หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มท้ังหมู่บ้าน ๖  หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 
(๑) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  มีสมาชิกจำนวน ๑๒  คน มีท่ีมาจากการเลือกตั้ง  

ที่มา : ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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จำนวน ๖  หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ ๒ คน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีหน้าท่ีพิจารณาและอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล และข้อบัญญัติต่างๆ ตลอดจน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

๑. พ.จ.อ.ประหยัด  ม่วงทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
๒. นายประชุม       เข็มกลัก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
๓. นายบุญยืน       ดีมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๑ 
๔. นายประสงค์     อำมฤต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๑ 
๕. นายเยี่ยม         ภู่พวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๒ 
๖. นางสาวศิริพร    สะธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๒ 
๗. นายพงษ์          ตรีรัตนศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๓ 
๘. นายศราวิน       จับใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๔ 
๙. นายสุบิน       โตเท่ียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๔ 
๑๐.นายประสิทธิ์    ดอกนางแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๕ 
๑๑.นายสมชาย      ทองมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๕ 
๑๒.นายชัน          สมานมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หมู่ ๖ 

        (๒) ฝ่ายการเมือง 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมาจากการ 

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน (นายกแต่งต้ัง) และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑ คน 

๑. นายสำฤทธิ์    อบแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
๒. นายอดุลย์     บัวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
๓. นายบรรจง    สิงหะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
๔. นายณฐธนพล  พิมพ์ทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

                (๓ ) ฝ่ายท้องท่ี 
มีกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จำนวนหมู่บ้าน  ๖ หมู่บ้าน ได้แก่    

หมู่ท่ี    ๑  บ้านท่ามะเฟือง   มี นายชัยชาญ วาสนา  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ 
 หมู่ท่ี    ๒  บ้านม่วงงาม   มี นายประยงค์   สะลิชะ          เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ 
 หมู่ท่ี    ๓  บ้านถ้ำรงค์                มี นายบุญยง     สร้อยกล่ำ       เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๓ 
 หมู่ท่ี    ๔  บ้านไร่สะท้อน   มี นายมานพ     ทองเก่า        เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4         
 หมู่ท่ี    ๕  บ้านดอนตะโก   มี นายทุเรียน    สีฟ้า            เป็นกำนันตำบลถ้ำรงค์       
           หมู่ท่ี    ๖  บ้านหนองช้างตาย  มี นายบรรยง    เอี่ยมสิน         เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๖ 
3. ประชากร   
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

ประชากรมีจำนวนท้ังส้ิน   3,390คน  แยกเป็น  ชาย 1,657  คน   หญิง  ๑,733  คน   จำนวน
ครัวเรือน  1,657   ครัวเรือน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

จำวนครัวเรือน 
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

1 บ้านท่ามะเฟือง 252 262 514 163 
2 บ้านม่วงงาม            313 348 661 196 
3 บ้านถ้ำรงค์             139 171 310 100 
4 บ้านไร่สะท้อน 238 249 487 187 
5 บ้านดอนตะโก 416 423 839 216 
6 บ้านหนองช้างตาย 299 280 579 160 

รวม 1,022 1,657 1,733 3,390 
 



7 
๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

หมู่ท่ี 
 

ช่ือหมู่บ้าน 
ช่วงอายุป ี

0 - 5 ปี 6 - 14 ปี 15 - 25 ปี 26 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านท่ามะเฟือง ๘ ๑๓ ๒๙ ๒๑ ๔๔ ๔๕ ๔๗ ๔๗ ๔๙ ๔๒ ๓๗ ๓๕ ๔๔ ๕3 
2 บ้านม่วงงาม ๑๕ ๑๕ ๓๕ ๓๘ ๕๐ ๔๙ 6๓ 6๒ ๔๘ 62 ๕๘ ๕๓ ๕๗ 66 
3 บ้านถ้ำรงค ์ ๕ ๕ ๑๑ ๑๗ ๑๓ ๑๙ ๓๑ ๓๔ ๒๐ 3๓ ๒๓ ๒๙ 31 ๓๙ 
4 บ้านไร่สะท้อน ๑๑ ๖ ๒๘ 2๗ ๓๒ ๓๓ 3๘ ๔๘ ๓๓ ๔๕ ๒๘ ๔๐ ๔๑ ๖๒ 
5 บ้านดอนตะโก ๒๓ ๑๔ ๓๕ ๓๕ ๗๒ ๗๓ ๘๗ ๙๐ ๗๐ ๖๔ ๕๔ ๗๒ ๗๔ ๘๓ 
6 บ้านหนองช้างตาย ๒๒ ๑๒ ๓๐ ๒๖ ๓๖ 46 6๙ ๖๓ ๕๒ ๖๐ ๔๔ ๓๗ ๓๘ 49 

 

**ข้อมูล ณ เดือน  มกราคม  2562   
 

-  โทรศัพท์  ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗   
-  โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๑๔๖๗ 

 

4. สภาพสังคม 
  ๔.๑ การศึกษา 

-   โรงเรียนประถมศึกษา   ๒ แห่ง  (ร.ร.วัดถ้ำรงค์ และ ร.ร.วัดม่วงงาม) 
-   โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๑ แห่ง(ขยายโอกาส  ม.๑- ม.๓/ร.ร.วัดถ้ำรงค์) 
-   ศูนย์การเรียนชุมชน   ๑ แห่ง 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๑ แห่ง 
-   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      ๗         แห่ง 
-   หอกระจายข่าว              ๗ แห่ง 

  ๔.๒ การสาธารณสุข 
-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ๑ แห่ง 
-   สถานพยาบาลเอกชน             ๒ แห่ง 

๔.๓ อาชญากรรม 
 ปัญหาอาชญากรรมภายในตำบลไม่มี แต่ก็มีการป้องกันโดยมีหน่วยให้บริการให้ประชาชนเกิด 

ความรู้สึกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ 
-   ท่ีทำการตำรวจชุมชน               ๑ แห่ง 
-   ศูนย์ อปพร./กู้ภัย     ๑       แห่ง 
-  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (FR)     ๑         แห่ง     

 
๔.๔ ยาเสพติด 
 ปัญหายเสพติดทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและ 

รณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด รู้ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
 
๔.๕  การสงเคราะห์ 

                     -ผู้รับเบี้ยยังชีพคนชรา             554     คน 
                     -ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ                60     คน 
                     -ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์               8     คน           
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5. การบริการพื้นฐาน 

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
                  การคมนาคมของประชาชนส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์  เนื่องจากมี
ระยะทางไมไ่กลจากตัวอำเภอ และจังหวัดมากนัก  

๕.๒ การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้ท้ัง  ๖   หมู่บ้าน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

 ๕.๓ การประปา 
       องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีระบบประทีอยู่ในความรับผิดชอบดูแล จำนวน 3 แห่ง และเป็น
ระบบประปาหมู่บ้าน ๒  แห่ง  ประชาชนใชประปาร้อยละ  ๙๙ 

๕.๔ โทรศัพท์ 
ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีส่วนตัวและมีตู้ส่งสัญญาณขององค์การโทรศัพท์ 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 เนื่องจากตำบลถ้ำรงค์อยู่ใกล้กับอำเภอบ้านลาดจึงไม่มีหน่วยให้บริการไปรษณีย์ ประชาชนส่วน

ใหญ่ไปใช้บริหารท่ีไปรษณีย์ท่ีอำเภอบ้านลาด สำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ 
-   รถยนต์สำนักงาน   จำนวน 3 คัน 

  -   รถนำเท่ียวชุมชน   จำนวน ๑ คัน 
  -   รถจักรยานยนต์   จำนวน ๑ คัน 
  -   คอมพิวเตอร์ (ต้ังโต๊ะ)   จำนวน 18 เครื่อง 
  -   คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)   จำนวน ๑ เครื่อง 
  -   เครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน ๑ เครื่อง 
  -   เครื่องโปรเจคเตอร์   จำนวน ๑ เครื่อง 
  -   กล้องถ่ายรูปดิจิตอล/วีดีโอ        จำนวน ๒  ตัว 
  -   ชุดไมโครโฟนประชุม                จำนวน ๑  ชุด 
  -   เครื่องสูบน้ำ    จำนวน  ๑  ชุด 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพื้นท่ีท่ีลาบลุ่มและมีลักษณะสภาพดินเป็นดิน

เหนียวปนทราย และดินร่วน มีแหล่งน้ำท่ีไหลผ่านได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี จึงเหมาะแก่การทำเกษตร เช่นการทำนา ทำ
ไร่ ทำสวน เช่น มะนาว  ชมพู่  มะม่วง  กล้วยและพืชผักสวนครัว เป็นต้น 

๖.๒ การประมง 
 พื้นท่ีในตำบลถ้ำรงค์เป็นท่ีพื้นท่ีทำนา ทำไร่ ทำสวนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการเล้ียงปลา เล้ียงกบ ใน

ครัวเรือนเป็นต้น  เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
 
๖.๓ การปศุสัตว์ 

ในตำบลถ้ำรงค์มีพื้นท่ีปศุสัตว์ ประมาณ 132 ไร่(ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด) 
ชนิดสัตว์ที่ประชาชนนิยมเล้ียงในพื้นท่ีได้แก่  เล้ียงวัว  เล้ียงไก่  เล้ียงหมู เป็นต้น 
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๖.๔ การบริการ 

-   โรงแรม   ๒ แห่ง (โรงแรมเทรชเชอร์รี่,โรงแรมท็อปอิน) 
-   ปั๊มน้ำมัน   1 แห่ง (นางนิยม  เป่ียมสิน) 
-   ปั๊มแก๊ส   1 แห่ง (ป๊ัมแก๊ส ปตท.) 

  -   โรงปูนผสมเสร็จ                  ๑ แห่ง (นครหลวงคอนกรีต) 
  -   ร้านค้า   60 แห่ง 

-   ร้านอาหาร   8 แห่ง   
-   ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ๑ แห่ง     

๖.๕ การท่องเท่ียว 
 -สวนตาลลุงถนอม 
 -ไร่นาสวนผสม 
 -ตลาดดงยาง 
 -ถ้ำหลวงพ่อดำ 
 -วัดเขาพรมชะแง้ 
 -พิพิธภัณฑ์วัดม่วงงาม 
๖.๖ การอุตสาหกรรม 
 -บริษัทไพบูลย์เพชรบุรี จำกัด เลขท่ี ๑๒๑ หมู่ ๔ 
 -บมจ.นครหลวงคอนกรีต  เลขท่ี ๖๒ หมู่ ๓ 
 -บมจ.ทีทีแอนด์ที   เลขท่ี ๑๐๙ หมู่ ๔ 
 -บริษัท เพชรยิ่งเจริย จำกัด เลขท่ี ๑๒๗ หมู่ ๔ 
 -ร้นแม่แวว 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
-กระแช่ 
-สวนตาล 

 กลุ่มอาชีพ 
  -ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล 
  -ผลิตภัณฑ์จากเม็ดตาล 
  -ต้นตาลประดิษฐ์ 

-กลุ่มทำน้ำพริกแกง 
  -จักสานไม้ไผ่ 

-กลุ่มยีโตนด 
-กลุ่มเล้ียงวัวชน 
-กลุ่มเล้ียงปลากัด 

  -หนังตะลุง 
  -เกษตรอินทร์ทรีย์ 
  -ไร่นาสวนผสม 
  -กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลาและพันธุ์กบ 
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๖.๘ แรงงาน 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างและรับราชการ ดังนั้นแรงงาน 
ส่วนใหญ่ภายในตำบลจึงมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรม ส่วนท่ีเหลือจะก็ไปหางานทำนอกเขตพื้นท่ีและต่างจังหวัด                       
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในตำบลถ้ำรงค์ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ  
สถาบันองค์กรทางศาสนา 
-   วัด/สำนักสงฆ์    ๕ แห่ง 

           (วัดม่วงงาม, วัดถ้ำรงค์, วัดขลุบ, วัดเขาพรมชะแง้, วัดเขาน้อยเกษโร) 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

(1) ประเพณีแข่งขันเรือยาว 
(2) ประเพณีสงกรานต์ 
(2) วันมรดกถ้ำรงค์ 
(3) การละเล่นผีกระด้ง,ผีสุ่ม,ผีกะลา 
(4) การะเล่นกลองยาว 
(5) การละเล่นเห่เรือบก 
(6) การเล่นแรลล่ีล้อโตนด 

 7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  - ผลิตภัณฑ์จากเม็ดตาลโตนด 
  - ใบตาลประดิษฐ์ 
  - ต้นตาลประดิษฐ์ 
  ภาษาถิ่นที่ใช้ คือ ภาษาบ้านลาด 
 7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  -ต้นตาลประดิษฐ์ 
  -ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล 
  -ผลิตภัณฑ์จากเม็ดตาล 
  -แกงหัวตาล  
  -ขนมตาล 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่
 8.๑ น้ำ 

 - มีแม่น้ำ  ๑  สาย(เพชรบุรี)   
 -มีคลองชลประทานใช้ในการเกษตร   
 -ลำห้วย ๔ แห่ง (ลำห้วยอ่างหิน,ถ้ำรงค์,ดอนตะโก,หนองช้างตาย) 
8.๒ ป่าไม้ 
 -มีต้นยางนาและต้นตาลขึ้นอยู่ทั่วไป 
8.๓ ภูเขา 
 -มีภูเขา   3   ลูก  (เขาถ้ำรงค์,เขาน้อย,เขาพรมชะแง้) 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
     ตำบลถ้ำรงค์มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีแม่น้ำเพชรบุรี ภูเขา ป่ายางนา และต้นตาล 
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9. กลุ่มมวลชนจัดต้ัง 

-   ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน  ๒     รุ่น    
*  รุ่นท่ี ๑  จำนวน  ๗๐    คน 
*  รุ่นท่ี  ๒           จำนวน  ๑๖๓  คน 

-   อปพร.  จำนวน  ๒    รุ่น    
*  รุ่นท่ี  ๑  จำนวน  ๒๕    คน 
*  รุ่นท่ี  ๒  จำนวน  ๓๑    คน 

-   ทีมกู้ภัย/OTOS                จำนวน    ๑    ทีม 
-  กลุ่มแม่บ้านตำบล              จำนวน  ๑๒๐  คน 
-  สภาเด็กและเยาวชน                 จำนวน  ๑      กลุ่ม 
-  คณะกรรมการ สปสช.               จำนวน   ๑     คณะ 
-  อาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ( อสมศ.)  จำนวน  ๑  กลุ่ม  
- กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำเพชร  จำนวน  ๑     กลุ่ม 

10. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)         
 10.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  

หมู ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

จำวนครัวเรือน 
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

1 บ้านท่ามะเฟือง 252 262 514 163 
2 บ้านม่วงงาม            313 348 661 196 
3 บ้านถ้ำรงค์             139 171 310 100 
4 บ้านไร่สะท้อน 238 249 487 187 
5 บ้านดอนตะโก 416 423 839 216 
6 บ้านหนองช้างตาย 299 280 579 160 

รวม 1,022 1,657 1,733 3,390 
 

10.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
  หมู่ 1 บ้านท่ามะเฟือง 

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำนา)  
  ในเขตชลประทาน 80  ครัวเรือน /270.0 ไร ่

นอกเขตชลประทาน ไม่มี  
-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน) 

ไม้ผลยืนต้น 50  ครัวเรือน/110.0 ไร ่
ปลูกผัก  30  ครัวเรือน/10.0 ไร ่

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำไร่) 
พืชไร่อื่นๆ -ไม่มี- 

หมู่ 2 บ้านม่วงงาม 
-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำนา)  

  ในเขตชลประทาน 100  ครัวเรือน /1,000.0 ไร่ 
นอกเขตชลประทาน -ไม่มี-  

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน) 
ไม้ผลยืนต้น   50  ครัวเรือน/163.0 ไร ่
ปลูกผัก    50  ครัวเรือน/30.0 ไร ่
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ไม้ดอกไม้ประดับ    5   ครัวเรือน/5.0 ไร ่

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำไร่) 
พืชไร่อื่นๆ -ไม่มี- 

หมู่ ๓ บ้านถ้ำรงค์ 
-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำนา)  

  ในเขตชลประทาน ๖0  ครัวเรือน /๔๖๐.0 ไร ่
นอกเขตชลประทาน -ไม่มี-  

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน) 
ไม้ผลยืนต้น   ๑0  ครัวเรือน/๒๓๕.0 ไร ่
ปลูกผัก    ๑0  ครัวเรือน/๑๖.0 ไร ่
ไม้ดอกไม้ประดับ    ๙   ครัวเรือน/๓.0 ไร ่

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำไร่) 
พืชไร่อื่นๆ -ไม่มี- 

หมู่ ๔ บ้านไร่สะท้อน 
-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำนา)  

  ในเขตชลประทาน ๑๐๕  ครัวเรือน /๑๘๐.0 ไร่ 
นอกเขตชลประทาน -ไม่มี-  

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน) 
ไม้ผลยืนต้น   ๑0  ครัวเรือน/๕๐.0 ไร ่
ปลูกผัก    ๓0  ครัวเรือน/๕๒.0 ไร ่
ไม้ดอกไม้ประดับ   ๓๐   ครัวเรือน/๘.0 ไร ่

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำไร่) 
พืชไร่อื่นๆ -ไม่มี- 

หมู่ ๕ บ้านดอนตะโก 
-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำนา)  

  ในเขตชลประทาน ๙๐๐  ครัวเรือน /๗๒๐.0 ไร่ 
นอกเขตชลประทาน -ไม่มี-  

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน) 
ไม้ผลยืนต้น   ๓๐0  ครัวเรือน/๔๕๕.0 ไร ่
ปลูกผัก    ๑๐0  ครัวเรือน/๕๐.0 ไร ่
ไม้ดอกไม้ประดับ     ๓๐   ครัวเรือน/๘.0 ไร ่

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำไร่) 
พืชไร่อื่นๆ -ไม่มี- 

หมู่ ๖ บ้านหนองช้างตาย 
-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำนา)  

  ในเขตชลประทาน ๙๐  ครัวเรือน /๖๔๐.0 ไร ่
นอกเขตชลประทาน -ไม่มี-  

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำสวน) 
ไม้ผลยืนต้น     ๓0  ครัวเรือน/๔๘๓.0 ไร ่
ปลูกผัก      ๒0  ครัวเรือน/๘๗.0 ไร ่
ไม้ดอกไม้ประดับ     ๑๐   ครัวเรือน/๖.0 ไร ่

-ประเภทของการทำการเกษตร (ทำไร่) 
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พืชไร่อื่นๆ -ไม่มี- 

 10.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
  หมู่ 1 บ้านท่ามะเฟือง 
  -แหล่งน้ำทางการเกษตร (ปริมาณน้ำฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร    -ไม่เพียงพอ- 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ)/ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

      แม่น้ำ   ไม่เพียงพอ 
   ห้วย/ลำธาร  ไม่เพียงพอ 
   คลอง   ไม่เพียงพอ 
   หนองน้ำ/บงึ  เพียงพอ 

-แหล่งน้ำทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 
   แก้งลิง    - 

อ่างเก็บน้ำ   - 
ฝาย    - 
สระ    - 
คลองชลประทาน   - 
แหล่งน้ำมนุษย์สร้างอื่นๆ  - 

หมู่ ๒ บ้านม่วงงาม 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (ปริมาณน้ำฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร    ไม่เพียงพอ 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ)/ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

      แม่น้ำ   ไม่เพียงพอ 
   ห้วย/ลำธาร  ไม่เพียงพอ 
   คลอง   ไม่เพียงพอ 
   หนองน้ำ/บงึ  เพียงพอ 

-แหล่งน้ำทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 
   แกง้ลิง    - 

อ่างเก็บน้ำ   - 
ฝาย    - 
สระ    - 
คลองชลประทาน   - 

หมู่ ๓ บ้านถ้ำรงค์ 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (ปริมาณน้ำฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร    ไม่เพียงพอ 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ)/ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

      แม่น้ำ   - 
   ห้วย/ลำธาร  ไม่เพียงพอ ไม่ท่ัวถึง 
   คลอง   - 
   หนองน้ำ/บงึ  -  
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-แหล่งน้ำทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

   แก้งลิง    - 
อ่างเก็บน้ำ   - 
ฝาย    - 
สระ    - 
คลองชลประทาน   - 

หมู่ ๔ บ้านไร่สะท้อน 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (ปริมาณน้ำฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร    ไม่เพียงพอ 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ)/ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

      แม่น้ำ   ไม่เพียงพอ 
   ห้วย/ลำธาร  เพียงพอ 
   คลอง   ไม่เพียงพอ 
   หนองน้ำ/บงึ  เพียงพอ 

-แหล่งน้ำทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 
   แก้งลิง    - 

อ่างเก็บน้ำ   - 
ฝาย    - 
สระ    - 
คลองชลประทาน   - 

หมู่ ๕ บ้านดอนตะโก 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (ปริมาณน้ำฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร    ไม่เพียงพอ 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ)/ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

      แม่น้ำ   ไม่เพียงพอ 
   ห้วย/ลำธาร  เพียงพอ 
   คลอง   เพียงพอ 
   หนองน้ำ/บงึ  เพียงพอ 

-แหล่งน้ำทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 
   แก้งลิง    - 

อ่างเก็บน้ำ   - 
ฝาย    - 
สระ    - 
คลองชลประทาน   - 

หมู่ ๖ บ้านหนองช้างตาย 
-แหล่งน้ำทางการเกษตร (ปริมาณน้ำฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร    ไม่เพียงพอ  
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-แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ)/ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 
      แม่น้ำ   ไม่เพียงพอ 
   ห้วย/ลำธาร  เพียงพอ 
   คลอง   ไม่เพียงพอ 
   หนองน้ำ/บงึ  ไม่เพียงพอ 

-แหล่งน้ำทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 
   แก้งลิง    - 

อ่างเก็บน้ำ   - 
ฝาย    - 
สระ    - 
คลองชลประทาน   - 

10.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  หมู่ ๑ บ้านท่ามะเฟือง 
   บ่อบาดาลสาธารณะ    เพียงพอ 

บ่อน้ำต่ืนสาธารณะ    ไม่มี 
ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ท่ัวถึง 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    ไม่เพียงพอ 

หมู่ ๒ บ้านม่วงงาม 
บ่อบาดาลสาธารณะ    เพียงพอ 
บ่อน้ำต่ืนสาธารณะ    เพียงพอ 
ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพียงพอ 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    ไม่เพียงพอ 

หมู่ ๓ บ้านถ้ำรงค์ 
บ่อบาดาลสาธารณะ    ไม่มี 
บ่อน้ำต่ืนสาธารณะ    ไม่มี 
ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพียงพอ 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    เพียงพอ 

หมู่ ๔ บ้านไร่สะท้อน 
บ่อบาดาลสาธารณะ    ไม่มี 
บ่อน้ำต่ืนสาธารณะ    ไม่มี 
ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพียงพอ 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    ไม่เพียงพอ 
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หมู่ ๕ บ้านดอนตะโก 

บ่อบาดาลสาธารณะ    ไม่เพียงพอ 
บ่อน้ำต่ืนสาธารณะ    ไม่เพียงพอ 
ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพียงพอ 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    เพียงพอ 

 
หมู่ ๖ บ้านหนองช้างตาย 

บ่อบาดาลสาธารณะ    ไม่เพียงพอ 
บ่อน้ำต่ืนสาธารณะ    ไม่เพียงพอ 
ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ไม่เพียงพอ 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ไม่มี 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    ไม่เพียงพอ 
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11.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี 
การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
2) เทศบาล 13 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลเมือง 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเพชรบุรีเทศบาลเมือง ชะอำ 

เทศบาลตำบล 13 แห่ง คือ เทศบาลตำบลหนองขนาน เทศบาลตำบลหัวสะพาน เทศบาลตำบลหาดเจ้า 
สำราญ เทศบาลตำบลเขาย้อย เทศบาลตำบลนายาง เทศบาลตำบลบางเก่า เทศบาลตำบลท่ายาง 
เทศบาลตำบล ท่าไม้รวก เทศบาลตำบลท่าแลง เทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลบ้านลาด 
เทศบาลตำบลบางตะบูน และเทศบาลตำบลบ้านแหลม 

3) องค์การบริหารส่วนตำบล 69 แห่ง 
รายละเอียดดังตารางท่ี2 และ 3 

ตารางที2่ จำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   

ประเภทองค์กร จำนวน (แห่ง) ร้อยละ (%) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1.18 
เทศบาลเมือง 2 2.35 
เทศบาลตำบล 13 15.29 
องค์การบริหารส่วนตำบล 69 81.18 

รวมทั้งหมด 85 100.0 
 

  ตารางที่3 รายชื่อเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามอำเภอ 
     

อำเภอ  องค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล 
เมือง 1. ตำบลไร่ส้ม 11. ตำบลดอนยาง 1. เทศบาลเมืองเพชรบุรี(ตำบลคลอง 
เพชรบุรี 2. ตำบลธงชัย 12. ตำบลต้นมะม่วง  กระแชง และตำบลท่าราบท้ังตำบล) 

 3. ตำบลช่องสะแก 13. ตำบลโพไร่หวาน 2. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 
 4. ตำบลหนองโสน 14. ตำบลสำมะโรง 3. เทศบาลตำบลหัวสะพาน 
 5. ตำบลหนองพลับ 15. ตำบลโพพระ 4. เทศบาลตำบลหนองขนาน 
 6. ตำบลนาวุ้ง 16. ตำบลบางจาก   
 7. ตำบลบ้านหม้อ 17. ตำบลบ้านกุ่ม   
 8. ตำบลนาพันสาม 18. ตำบลต้นมะพร้าว   
 9. ตำบลบางจาน     
เขาย้อย 1. ตำบลหนองชุมพลเหนือ 5. ตำบลหนองปรง 1. เทศบาลตำบลเขาย้อย ( ตำบลเขาย้อย 

 2. ตำบลหนองชุมพล 6. ตำบลห้วยท่าช้าง  หมู่ท่ี3-5 เต็มพื้นท่ีหมู่1-2 มีพื้นท่ี 
 3. ตำบลห้วยโรง 7. ตำบลหนองปลาไหล  บางส่วน ตำบลบางเค็มท้ังตำบล ตำบล 
 4. ตำบลเขาย้อย    ทับคางหมู่3 และ 6 เต็มพื้นท่ีหมู1่,2 
      และ 4 มีพื้นท่ีบางส่วน ตำบลทับคาง 
      หมู3่ และ 4 เต็มพื้นท่ีหมู่1 และ 2 
      มีพื้นท่ีบางส่วน) 
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อำเภอ  องค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล 
ชะอำ 1. ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 3. ตำบลหนองศาลา 1. เทศบาลเมืองชะอำ (ตำบลชะอำ 

 2. ตำบลห้วยทรายเหนือ 4. ตำบลสามพระยา  ท้ังตำบล) 
     2. เทศบาลตำบลนายาง 
     3. เทศบาลตำบลบางเก่า 
แก่ง 1. ตำบลแก่งกระจาน 4. ตำบลสองพี่น้อง   
กระจาน 2. ตำบลวังจันทร์ 5. ตำบลป่าเด็ง   

 3. ตำบลพุสวรรค์ 6. ตำบลห้วยแม่เพรียง   
บ้านลาด 1. ตำบลไร่โคก 8. ตำบลหนองกระปุ 1. เทศบาลตำบลบ้านลาด 

 2. ตำบลบ้านทาน 9. ตำบลตำหร   
 3. ตำบลไร่มะขาม 10. ตำบลห้วยลึก   
 4. ตำบลสมอพลือ 11. ตำบลบ้านหาด   
 5. ตำบลไร่สะท้อน 12. ตำบลท่าช้าง   
 6. ตำบลท่าเสน 13. ตำบลโรงเข้   
 7. ตำบลถ้ำรงค์ 14. ตำบลหนองกระเจ็ด   
หนองหญ้า 1. ตำบลหนองหญ้าปล้อง  3. ตำบลท่าตะคร้อ   
ปล้อง 2. ตำบลยางน้ำกลัดใต     
ท่ายาง 1. ตำบลกลัดหลวง 5. ตำบลบ้านในดง 1. เทศบาลตำบลท่ายาง 

 2. ตำบลเขากระปุก 6. ตำบลปึกเตียน 2. เทศบาลตำบลหนองจอก 
 3. ตำบลวังไคร้ 7. ตำบลยางหย่อง 3. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก 
 4. ตำบลหนองจอก 8. ตำบลมาบปลาเค้า 4. เทศบาลตำบลท่าแลง 
   9. ตำบลท่าคอย   
บ้านแหลม 1. ตำบลบางตะบูน 6. ตำบลแหลมผักเบ้ีย 1. เทศบาลตำบลบ้านแหลม 

 2. ตำบลบางแก้ว 7. ตำบลท่าแร้งออก 2. เทศบาลตำบลบางตะบูน 
 3. ตำบลบ้านแหลม 8. ตำบลบางครก   
 4. ตำบลบางขุนไทร 9. ตำบลปากทะเล   
 5. ตำบลท่าแร้ง     
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12 สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตำบลถ้ำรงค์ 
1) ขยะมูลฝอยชุมชน 
จากการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของตำบลถ้ำรงค์ในปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

พบว่า ในจังหวัด เพชรบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งส้ิน จำนวน 84 แห่ง จำแนกเป็น เทศบาลเมือง 2 
แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 69 แห่ง 
และจากการคำนวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ตามเกณฑ์ของ กรมควบคุมมลพิษ 
กับฐานประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับ ท้องถิ่น คือ 
เทศบาลเมือง อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วนั เทศบาลตำบล อัตราการผลิต 
ขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน และองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.91 
กก./ คน/วัน พบว่า ในพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 600 ตัน/ปีหรือ 
ประมาณ 1.64 ตัน/วัน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์มีการดำเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนนำไปกำจัด จำนวน 600 ตัน/ปีหรือประมาณ 1.64 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในตำบลถ้ำรงค์ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกำจัด ถูกต้อง จำนวน 600 
ตัน/ปีหรือประมาณ 1.64ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณขยะ ท่ีเกิดขึ้นในตำบลถ้ำรงค์  สำหรับขยะ
ท่ีไม่ได้มีในระบบการจัดเก็บของตำบลถ้ำรงค์ ประชาชนในพื้นท่ีจะดำเนินการจัดการในครัวเรือนกันเอง 
โดยคัดแยกไว้ขาย หรือใช้ประโยชน์เช่น เล้ียงสัตว์ทำปุ๋ยหมัก นอกจากนี้องค์การ บริหารส่วนตำบลถ้ำ
รงค์ยังมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดการขยะ 
มูลฝอยของชุมชน เช่น จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/ การสร้างจิตสำนึก /การสร้างความตระหนักในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย กิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและในชุมชน กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีน 
า กลับมาใช้ประโยชน์เป็นต้น 

2) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้ดำเนินการขนขยะมูลฝอยในตำบลเข้าสู่โรงคัดแยกขยะของบริษัท  

เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ท่ี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยผ่านเครื่องช่ังและนำไปเทกองใน
อาคารคัดแยกขยะพร้อมเสปรย์  EM ดับกล่ิน   รถตักล้อยางจะตักขยะน้ำเข้าฮอปเปอร์ หลังจากนั้นขยะจะผ่าน
สายพานลำเลียงขยะเข้าสู่สายพานคัดแยกชุกแรกก่อนเข้าเครื่องร่อน เครื่องร่อนมีการทำงานแบบหนุนเหวี่ยง จะมี
ตระแกรงร่อน เศษขยะท่ีมีขนาดเล็กกว่า 50 มิลลฃิเมตร  จะตกสู่สายพานใต้เครื่องร่อน  เพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ 
และสายพานคัดแยกจะทำหน้าท่ีคัดแยกขยะ รีไซเคิลท่ีคัดแยกได้ อย่างเช่น ขวดหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ฯลฯ 
โดยท้ิงลงช่องเพื่อรวบรวมและไปอัดก้อน เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป ส่วนพลาสติกขนาดเล็กปล่อยผ่านให้ไปลงเครื่อง
สลัดอินทรีย์ ขยะท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ท่ีหลงเหลือขึ้นมา ท้ิงลงสายพานข้างสายพานคัดแยกเพื่อนำไปฝังกลบ 
เครื่องสลัดเศษอินทรีย์ หน้าสายพานคัดแยก ทำหน้าท่ีสลัดเศษอินทรีย์ออกจากพลาสติก โดยอินทรีย์จะตกลง
สายพานใต้เครื่องสลัดและจะถูกลำเลียงออกไปเพื่อนำไปผลิตปุ๋ยต่อไป ส่วนพลาสติกท่ีพ่นออกมาจากเครื่องสลัด จะ
นำเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันต่อไป ส่วนอินทรีย์ท่ีออกจากเดครื่องสลัดจะรวบรวมเข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ย 
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ตาราง ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเพชรบุรีปี2559 – 2561 
 

          
รายละเอียด ป 2559  ป 2560 ป 2561 

  ตัน/ปี ตัน/วัน ตัน/ปี ตัน/วัน ตัน/ปี ตัน/วัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี 204,055.79  559.06 168,546.05 461.77 168,546.14 461.77 
เกิดขึ้น         
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี 127,260.90  348.66 111,033.00 304.20 89,483.40 245.16 
เก็บขนนำไปกำจัด (62.37%)   (65.88%)  (53.09%)  

          
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี 55,556.65  152.21 56,834.15 155.71 37,792.10 103.54 
กำจัดถูกต้อง (27.23%)   (33.72%)  (22.42%)  

          
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี 33,341.83  91.35 64,170.65 175.81 63,742.60 174.64 
นำกลับไปใช้ประโยชน์ (16.34%)   (38.07%)  (37.82%)  

          
ปริมาณขยะตกค้าง 356,925.00  - 164,486.50 - 127,130.00 - 
สะสมในสถานท่ีกำจัด         
ขยะมูลฝอยในจังหวัด         

หมายเหตุ: อัตราการเกิดขยะมูลฝอย จากกรมควบคุมมลพิษ    
        
 - เทศบาลเมือง  1.15 กก./คน/วัน     
 - เทศบาลตำบล  1.02 กก./คน/วัน     
 - องค์การบริหารส่วนตำบล  0.91 กก./คน/วัน     

 
3) ของเสียอันตรายตำบลถ้ำรงค ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้ดำเนินการจัดต้ังถังขยะอันตราย (เช่น แบตเตอร์รี่ถ่านไฟฉาย 
ภาชนะบรรจุสารเคมีกระป๋องสเปรย์เป็นต้น) จำนวนท้ังส้ิน 6 จุด  
ประกอบด้วย  จุดท่ี 1 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที 1 บ้านท่ามะเฟือง 
  จุดท่ี 2 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที 2 บ้านม่วงงาม 

จุดท่ี 3 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที 3 บ้านถ้ำรงค์ 
  จุดท่ี 4 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที 4 บ้านไร่สะท้อน 
  จุดท่ี 5 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที 5 บ้านดอนตะโก 
  จุดท่ี 6 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที 6 บ้านหนองช้างตาย 
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              ๔)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  

  (1)องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้ดำเนินการขนขยะมูลฝอยในตำบลเข้าสู่โรงคัดแยกขยะของ 
บริษัทเอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ท่ี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 (2)ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนท้องถิ่นดำเนินการให้มีการลดและคัดแยก 
ขยะมูลฝอยท่ีต้นทางโดยใช้หลัก 3R 
             ๕)การแบ่งกลุ่มพื้นที่(Clustering) ในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรี 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 
-กลุ่มพื้นท่ีขนาดใหญ่(L) หมายถึง กลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย  

รวมกันแล้วมากกว่า 500 ตัน/วัน ข้ึนไป มีจำนวน 11 แห่ง 
-กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 

ปริมาณขยะมูลฝอยรวมกัน ต้ังแต่300 - 500 ตัน/วัน ขึ้นไป มีจำนวน 13 แห่ง 
-กลุ่มพื้นท่ีขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย  

รวมกันแล้วน้อยกว่า 300 ตัน/วนัขึ้นไป มีจำนวน 301 แห่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์อยู่ใน
กลุ่มพื้นท่ีขนาดเล็ก (S)) 

- สำหรับกลุ่มพื้นท่ีพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 50 เขต มีการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ซึ่งมีขนาดกลุ่มพื้นท่ีขนาดใหญ่(L) 
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 

อาศัยอำนาจตามข้อ ๓ ประกอบข้อ ๑๔ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล 
ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางในการดำเนินการรวมกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเพชรบุรดัีงนี ้
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ลำดับที่ อปท.เจ้าภาพหลัก รายชื่อ อปท.ภายในกลุ่ม 
   

๑ ทต.เขาย้อย 1.เทศบาลตำบลเขาย้อย 
   
 ม.๑ ต.สระพัง 2.อบต.เขาย้อย 
   
 อ.เขาย้อย 3.อบต.หนองชุมพล 
   
  4.อบต.หนองชุมพลเหนือ 
   
  5.อบต.หนองปรง 
   
  6.อบต.หนองปลาไหล 
   
  7.อบต.ห้วยท่าช้าง 
   
  8.อบต.ห้วยโรง 
   
  9.อบต.ท่าตะคร้อ 
   
  10.อบต.ยางน้ำกลัดใต้ 
   

 
 11.อบต.หนองหญ้าปล้อง 
  

  รวม 

   

๒ ทต.ท่าแลง 3.เทศบาลตำบลท่าแลง 

 ม.๑ ต.ท่าแลง 2.เทศบาลตำบลท่ายาง 

 อ.ท่ายาง 1.เทศบาลตำบลท่าไม้รวก 

  4.เทศบาลตำบลหนองจอก 

  5.อบต.กลัดหลวง 

  6.อบต.เขากระปุก 

  7.อบต.ท่าคอย 

  8.อบต.บ้านในดง 

  9.อบต.ปึกเตียน 

  10.อบต.มาบปลาเค้า 

  11.อบต.ยางหย่อง 

  12.อบต.วังไคร้ 

  13.อบต.หนองจอก 

  14.เทศบาลตำบลบ้านลาด 
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ลำดับที่ อปท.เจ้าภาพหลัก รายชื่อ อปท.ภายในกลุ่ม 

   
  15.อบต.ตำหรุ 
  16.อบต.ถ้ำรงค์ 
  17.อบต.ท่าช้าง 
  18.อบต.ท่าเสน 
  19.อบต.บ้านทาน 
  20.อบต.บ้านหาด 
  21.อบต.โรงแข้ 
  22.อบต.ไร่โคก 
  23.อบต.ไร่มะขาม 
  24.อบต.ไร่สะท้อน 
  25.อบต.สมอพลือ 
  26.อบต.หนองกระเจ็ด 
  27.อบต.หนองกะป ุ
  28.อบต.ห้วยลึก 
  29.เทศบาลตำบลบางตะบูน 
  30.เทศบาลตำบลบ้านแหลม 
  31.อบต.ท่าแร้ง 
  32.อบต.ท่าแร้งออก 
  33.อบต.บางแก้ว 
  34.อบต.บางขุนไทร 
  35.อบต.บางครก 
  36.อบต.บางตะบูน 
  37.อบต.บ้านแหลม 
  38.อบต.ปากทะเล 
  39.อบต.แหลมผักเบ้ีย 
  40.เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  41.เทศบาลตำบลหนองขนาน 
  42.เทศบาลตำบลหัวสะพาน 
  43.เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 
  44.อบต.ช่องสะแก 
  45.อบต.ดอนยาง 
  46.อบต.ต้นมะพร้าว 
  47.อบต.ต้นมะม่วง 



  24 
   
ลำดับที่ อปท.เจ้าภาพหลัก รายชื่อ อปท.ภายในกลุ่ม 

   
  48.อบต.ธงชัย 
  49.อบต.นาพันสาม 
  50.อบต.นาวุ้ง 
  51.อบต.บางจาก 
  52.อบต.บางจาน 
  53.อบต.บ้านกุ่ม 
  54.อบต.บ้านหม้อ 
  55.อบต.โพพระ 
  56.อบต.โพไร่หวาน 
  57.อบต.ไร่ส้ม 
  58.อบต.สำมะโรง 
  59.อบต.หนองพลับ 
  60.อบต.หนองโสน 
  61.อบต.แก่งกระจาน 
  62.อบต.ป่าเด็ง 
  63.อบต.พุสวรรค์ 
  64.อบต.วังจันทร์ 
  65.อบต.สองพี่น้อง 
  66.อบต.ห้วยแม่เพรียง 
  รวม 

๓ ทม.ชะอำ 1.เทศบาลเมืองชะอำ 
  2.เทศบาลตำบลนายาง 
  3.เทศบาลตำบลบางเก่า 
  4.อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 
  5.อบต.สามพระยา 
  6.อบต.หนองศาลา 
  7.อบต.ห้วยทรายเหนือ 
  รวม 
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โดยมีแนวทางในการดำเนินการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใน 
จังหวัด ดังนี้ 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติการรวมกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นตามบัญชีการรวมกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปดำเนนการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

2. ให้คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ส่งเสริม แนะนำและกำกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้การรวมกลุ่มในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วิธีการและพื้นท่ีกำจัดขยะ 
ท่ีเหมาะสม เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีและดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นในการเปล่ียนแปลงการ 
รวมกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามบัญชีClusters ภายในเขต 
จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการมูลฝอยให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
หรือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นและวิธีการท่ีจะขอเปล่ียนแปลง 
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การรวมกลุ่มพื้นท่ีในการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นท่ีทราบ โดยให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย โดยให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.5/ว 0263 ลงวันท่ี16 มกราคม 2561 

 
4. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการข้ามเขต 

จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือ 
เป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นและวิธีการท่ีจะดำเนินการข้ามเขต 
จังหวัดต่อคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพื่อพิจารณาและให้จังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการกลางจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาเสนอ 
ความเห็นต่อเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการและแจ้งให้จังหวัด 
ท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

 
5. ในการพิจารณาตามกรณีข้อ 3 และ ข้อ 4 ให้คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

พิจารณาการรวมกลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ 
รอบคอบ โดยจะพิจารณาเปล่ียนแปลงการรวมกลุ่มพื้นท่ีหรือขอดำเนินการข้ามเขตจังหวัดต้องมีบันทึกข้อตกลง 
เป็นหนังสือท่ีสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณาให้เป็นความเห็นชอบ ไม่มีการรวมกลุ่มพื้นท่ีซับซ้อนกันตลอดจนมี 
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีมี 
มติรับทราบ เมื่อวันท่ี16 มิถุนายน 2558 

13.ลำดับความสำคัญของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
1 ปริมาณขยะท่ีจะต้องนำไปกำจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากการลด คัดแยกขยะของ 

ประชาชน/ชุมชนต้ังแต่ต้นทาง ยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย 
2 ขยะท่ีเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล อีกจำนวนมากท่ีมีการกำจัดแบบไม่ 

ถูกสุขลักษณะเป็นลักษณะเทกองและเผาเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม 
3 ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินสำหรับใช้เป็นสถานท่ีกำจัด เนื่องจากต้องใช้พื้นท่ีค่อนข้างมากและต้อง 

มีสภาพพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพื้นท่ี 
4 ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการ 

ลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเช้ือ 
5 การดำเนินการของระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหา 

เช่น ไม่มีการบดอัดและฝังกลบด้วยดินทุกวัน บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินมีสภาพชำรุด ยังไม่มีการซ่อมแซม 
เครื่องจักรไม่เพียงพอและมีสภาพชำรุดทรุดโทรม 

6 ประสิทธิภาพการเก็บขนน้อย เนื่องจากมีจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพ 
หมดอายุการใช้งาน และมีมูลฝอยตกค้างในพื้นท่ีไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ 

7 ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่มักถูกท้ิงปะปนไปกับขยะ 
ท่ัวไป ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการคัดแยกของเสียอันตรายออกจาก 
ขยะมูลฝอยท่ัวไป รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการจัดการต้ังแต่การ 
เก็บรวบรวมและการขนส่ง ยังไม่มีการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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ส่วนที่3 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

3.๑ ข้ันตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตำบลถ้ำรงค์สะอาด” พ.ศ. 256๓ 
(1) จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ 
(2) การประสานการรายงานข้อมูลบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศของกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มฝ.2) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงาน 
(3) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตำบลถ้ำรงค์สะอาด” พ.ศ. 256๓ 

เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน และมีผลสัมฤทธิ์ภายใน 1 ปี (พ.ศ. 256๓) 
(4) จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ อย่าง 

สม่ำเสมอ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
3.๒ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

กรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการจัดการขยะต้นทาง ด้านการจัดการขยะกลางทาง และด้านการจัดการขยะปลายทาง 

3.2.1 เปา้ประสงค์คือ 
1. ขยะมูลฝอยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
4. ขยะอันตรายได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
5. ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะท่ีต้นทางเพิ่มขึ้น 
6. การดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะท่ีดีของท้องถิ่น 

3.2.2 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ได้แก่ 
1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ออกข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
1.2 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
1.3 ครัวเรือนร้อยละ60เข้าร่วมเครือข่าย”อาสาสมัครท้องถิ่นโลก”  

เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 
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2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
2.1 พื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

แบบแยกประเภทในท่ีสาธารณะและหรือสถานท่ีท่องเท่ียวทุกแห่ง 
2.2  การจัดการขยะของ อบต.ถ้ำรงค์ร้อยละ 100 

มีการวางระบบการเก็บขน หรือมีประกาศ เก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 
2.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 

3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ร้อยละ 80 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 

นิยามตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ 
1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
หมายถึง องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญติัและเทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 

ให้ครบทุกแห่ง โดยอาศัยอำนาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง ฉบับท่ี2 พ.ศ. 2560 

1.2 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
หมายถึง ครัวเรือนทุกหลังคาเรือนในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดทำ 

ถังขยะเปียก จำนวน 1 จุด ในเขตพื้นท่ีของตนเอง หรือจัดทำถังขยะเปียกรวม และมีการจัดเก็บขยะเปียก 
ท่ีครัวเรือนคัดแยกไว้แล้วนำไปบริหารจัดการ (สำหรับครัวเรือนท่ีไม่มีบริเวณหรือพื้นท่ีในการจัดทำ 
ถังขยะเปียกครัวเรือน) หรือมีการบริหารจัดการโดยวิธีอื่นๆ เช่น ทำเสวียน เป็นอาหารสัตว์เป็นต้น 

นิยาม 
ครัวเรือน หมายถึง จำนวนหลังคาเรือนท่ีมีบุคคลอาศัยอยู่ในบ้านหรืออาศัยอยู่ในหน่วยเดียวกัน 

ในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจริง 
1.3 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ 

ขยะมูลฝอย 
หมายถึง ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวม อบจ.) ท่ีมีความสนใจ มีความสมัครใจ 

มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทํางานด้านการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง การอนุรักษ์และ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 

 
(1) นิยาม 
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- ครัวเรือน หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านหรือท่ีอาศัยอยู่ในหน่วยเดียวกัน ในเขตพื้นท่ีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมายถึง บุคคลท่ีมีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตน 
ในการทํางานด้านการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

(2) เกณฑ์ผ่านการจัดต้ังเครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกในพื้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท (เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล) 

ท่ีมีครัวเรือนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน 
ครัวเรือนท้ังหมดในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) พิจารณาผลสำเร็จระดับจังหวัดจากจำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดต้ัง 
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 

(4) สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

คำนวณร้อยละของครัวเรือนท่ีเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อบต.ถ้ำรงค์ ท่ีผ่านเกณฑ์ 
 
 

จำนวนครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์การจัดต้ังเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
X 100 = ร้อยละ ..... 

 
จำนวนครัวเรือนท้ังหมดตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
ในที่สาธารณะและหรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 

หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) มีการจัดต้ังภาชนะรองรับมูลฝอย 
แบบแยกประเภท 2 ประเภท ได้แก่ภาชนะรองรบัมูลฝอยท่ัวไปเป็นสีน้ำเงิน และภาชนะรองรับมูลฝอย 
นำกลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิลเป็นสีเหลือง สำหรับพื้นท่ีท่ีต้องการเน้นในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดให้มี 
ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีมีลักษณะโปร่งใสก็ได้โดยขอให้มีสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกประเภทขยะโดยชัดเจน 
รวมถึงภาชนะเดิมท่ีสามารถดัดแปลงได้ 

นิยาม 
ท่ีสาธารณะ หมายถึง สถานท่ีท่ีประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า สนามเด็กเล่น 

ท่ีจอดรถสาธารณะ ป้ายรถเมล์เป็นต้น 
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2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนหรือมีประกาศเก็บขน 
ขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที ่

หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน มีการวางแผน 
การเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นท่ีเช่น มีการกำหนดวัน เวลา สถานท่ีและเส้นทางการเก็บและขน 
มูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร (ตามข้อ 9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560) กรณีองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย 
องค์กรปกครองปกครอง ส่วนท้องถิ่นนัน้จะต้องออกมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

2.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการจัดต้ังภาชนะ 

รองรับขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จำนวน 1 จุด ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือในกรณีบางพื้นท่ี 
มีระบบ/นวัตกรรมการรวบรวม และจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนท่ีครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ชุมชน 
หรือครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80 ได้รับ 

การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
นิยาม 
1) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2563 หมายถึง ขยะมูลฝอย 

ซึ่งคำนวณจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย คูณด้วยจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปีพ.ศ. 2562 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล 0.00102 ตัน/คน/วนั 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา 0.00390 ตัน/คน/วัน 
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล 0.00091 ตัน/คน/วัน 

2) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำไปกำจัด 
อย่างถูกต้อง รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำกลับมาใช้ประโยชน์ 

3) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกำจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) เตาเผาท่ีมีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมัก 
ทำปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิง (RDF) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) 
การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 
ตัน/วัน ท่ีมีระบบกำจัดอากาศเสีย 

4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำกลับมาใช้ประโยชน์หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 
กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน 

 
 
 
 
 
 



ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน 
(อัราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน xจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ท้องถ่ิน/

หน่วยงานรับจ้าง 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./
คน/วัน x จำนวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ท้องถ่ิน/

หน่วยงานรับจ้าง 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

ปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถ่ินที่ไม่มี
การบริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดย
ไม่มีการกำจัดในรูปแบบครัวเรือนที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือไม่
เป็นเขตพ้ืนที่ zero waste 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร ์

ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปประโยชน์ x 100  ร้อยละ  .................  
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน  

1. ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง =ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง+ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ำกลับมาใช้ประโยชน์x100 
       ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
 
2. ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง=ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง+ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์x100 
       อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ คพ x จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
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กิจกรรมขยะแลกไข่ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้ง ปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีมีการคัดแยก 
ท่ีสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย 

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 
การคำนวณในเขตพื้นท่ี อปท. 
 
        ลบ 
 
 

การคำนวณภาพรวมระดับจังหวัด 
 

 
         ลบ        ลบ  
 
 
 
     
การคำนวณร้อยละของปริมาณท่ีถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
  
5. สูตรการคำนวณตัวช้ีวัดความสำเร็จปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 

100 นิยาม 
1) ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของจังหวัดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เปรียบเทียบกับปริมาณ 

ขยะมูลฝอยตกค้างของจังหวัดท่ีมีฐานข้อมูลจากการสำรวจปี2558 (ปริมาณรวมทั่วประเทศ 30.49 ล้านตัน) 
2) ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง 

ขยะมูลฝอยท่ีถูกนำไปท้ิงในสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับจัดการ อย่างถูกต้อง 
ท้ังนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยท่ีท้ิงหรือค้างตามพื้นท่ีว่างท่ัวไป ต้ังแต่อดีตจนถึงปี2558 

3) กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย การฝังกลบเชิงวิศวกรรม 
(Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาท่ีมีระบบกำจัดมลพิษ 
ทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิง (RDF) 
การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) 
ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ท่ีมีระบบกำจัดอากาศเสีย 

 



ร้อยละขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ=ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง รวมต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562x100 
การจัดการอย่างถูกต้อง    ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของจังหวัดปี 2558 
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สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 

3.3 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 
ในแต่ละจังหวัด มีการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการสิ่ง 
ปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

หมายถึง กลุ่มพื้นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแต่งต้ัง 
คณะทำงานและได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นท่ีฯ 
และเสนอต่อคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจารณา 
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มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความสำเร็จ 
1. มาตรการการดำเนินงานตามแผนรณรงค์“แยกก่อนทิ้ง” เพือ่ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พ 
ล เอ ก ป ร ะ ยุท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบ นโยบ ายการบ ริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในพิธีมอบรางวัลให้แก่จังหวัดท่ีชนะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 
ป ร ะ จ ำปีพ .ศ . 2 5 6 1 เมื่อ วัน ท่ี2 5 ตุล าค ม 2 5 6 1 ณ ตึก สัน ติไม ต รีท ำเนีย บ รัฐ บ า ล 
โดยให้กระทรวงมหาดไทยรณรงค์ให้ครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย 
ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ประกอบกับ 
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำป้ายกำหนดสีเพื่อแยกขยะใส่ถุงจำนวน 4 ประเภทสำหรับขยะ 
จากครัวเรือน และต้ังถังขยะ 2 สีคือ สีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และสีน้ำเงินสำหรับขยะท่ัวไปสำหรับขยะ 
ในพื้นท่ีสาธารณะ แนวทางในการจัดเก็บและการกำจัดขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้วิธี 
ท่ีเหมาะสม กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนรณรงค์“แยกก่อนท้ิง” ขึ้น 
เพื่อขับเคล่ือนการจัดกรขยะมูลฝอยชุมชน และเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน 
และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการตามแผน โดยมีข้ันตอนและแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 จังหวัด 
(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 

กลุ่ม Cluster แต่ละพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบให้ครบทุกกลุ่ม Cluster 
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงแผนฯ 
พิจารณากำหนดเวลา เป้าหมายและกิจกรรมในการคัดแยก และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมการบริหาร 
จัดการขยะและกรอบระยะเวลาดำเนินการ 

(3) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด 
ท่ีสาธารณะ ห้างร้าน และร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยทุกจังหวัดจะต้องเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

(4) จังหวัดกำหนดและประกาศแผนฯ เป้าหมายและกิจกรรม ในการคัดแยกขยะและ 
การเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัด 
ถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกัน 

(5) ให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดร่วมกับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ Cluster ในทุกกลุ่ม Cluster เพื่อให้ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
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(5.1) ทบทวนและยืนยันการรวมกลุ่มพื้นท่ีCluster ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
ท่ีส้ินสุดสำหรับในพื้นท่ีเกาะเป้าหมายท่ีมีปัญหาขยะมูลฝอยตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้จัง
หวัด กำหนดให้เป็น Cluster เฉพาะ 

(5.2) ยืนยันจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster และจำนวน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Cluster ใด แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทราบภายในกำหนดเวลา 

(6) จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติแผนรณรงค์“แยกก่อนท้ิง” 
(7) ให้จังหวัดจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster ลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละกลุ่ม Cluster หลังจากท่ีได้ข้อสรุป 
การรวมกลุ่ม Cluster ตาม (5) แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา 

(8) ให้จังหวัดมีคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานกลุ่ม Cluster โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับ 
มอบหมายตาม (1) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และจัดให้มีการประชุมคณะทำงานกลุ่ม Cluster เพื่อพิจารณา 
ใหไ้ด้ข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในทุกกลุ่ม Cluster ในจังหวัด โดยให้จังหวัด 
สรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา 

(9) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ Cluster ส่งแผนดำเนินงานการกำจัด 
ขยะมูลฝอยตาม (8) ให้จังหวัด 

(10) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดท่ีกำหนดในแผน 

1.2 อำเภอ 
(1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแล้ว ให้นายอำเภอจัดประชุมผู้บริหารองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และกำนันทุกตำบล 
เพื่อช้ีแจงแนวทางขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยเพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมดำเนินการ 

(2) ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด 
ท่ีสาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยให้อำเภอเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายใน 
กำหนดเวลาท่ีจังหวัดกำหนด 

(3) กำกับ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ 
ใหเป็นไปตามเป้าหมายในแผนฯ้ ของจังหวัด 

(4) ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอประชุมช้ีแจงและทำความเข้าใจกับกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะ อินทรีย์และให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ใช้หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ในการบริหารจัดการขยะ 

(5) ให้นายอำเภอดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ร่ว ม กัน ก ำ ห น ด ให้ทุก ห มู่บ้า น / ชุม ช น มีจุด ร ว บ ร ว ม ข ย ะ อัน ต ร า ย ท่ีป ล อ ด ภัย เห ม า 
ะ ส ม และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน นำขยะอันตรายไปรวบรวมไว้รอการเก็บขน 
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1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.๓.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนตามแนวทางท่ีกำหนด 

ไว้แล้ว ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี(พ.ศ. 2559-2560) 

1.๓.2 เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล 
ก.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(1 ) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุม 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าท่ีเก็บขน ให้ทราบแนวทางขั้นตอนวิธีการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะ การเก็บขยะท่ีกำหนด 

(2) กำหนดแนวทางหรือวิธีการจัดทำสัญลักษณ์ขยะแยกประเภท เพื่อความสะดวก 
ในการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ เช่น การใช้ถุงขยะสีแยกประเภท หรือการใช้สต๊ิกเกอร์สีแยกประเภท 
ติดท่ีถุงขยะ หรือการใช้เชือกสีแยกประเภทมัดปากถุงขยะ หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทท่ีถุงขยะ เป็นต้น 
และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้รว่มกัน 

(3) เริ่ม ก ารรณ รงค์แ ล ะ ป ระ ช าสัม พัน ธ์ส ร้างก ารรับ รู้แ ล ะ ส่งเส ริม ก ารส ร้างวินัย 
“แยกก่อนท้ิง” และหลักการ ๓ ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)ภายในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ 

(4) จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนรณรงค์“แยกก่อนท้ิง” 
(5) จัด ท ำสัญ ลัก ษ ณ์ก ำห น ด จุด รวบ รวม ข ย ะแ ย ก ป ระเภ ท ใน ห มู่บ้าน / ชุม ช น 

เช่น การจัดทำป้าย ปักธง หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ เป็นต้น ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 
(6) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก เส้นทางการ 

เก็บ ข น จุด ร ว บ ร ว ม ข ย ะ ร ว ม ถึงก าร บ ริห าร จัด ก าร ข ย ะ อิน ท รีย์ข ย ะ ท่ัว ไป ข ย ะ รีไซ 
เคิล และขยะอันตรายชุมชนและประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบรับรู้โดยท่ัวกัน 
เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์การเคาะประตูบ้าน เป็นต้น 

(7) ให้จัด ท ำถังข ยะแย ก ป ระเภ ท แ ล ะน ำไป วางต้ังไว้ใน พื้น ท่ีส าธารณ ะอ ย่างน้อ ย 
จุดละ 2 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะท่ัวไป และถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล 
ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

(8) รณ รงค์และให้คำแนะนำให้ทุกครัวเรือนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบมีถังขยะอินทรีย์ ทุกครัวเรือน 
กรณีครัวเรือนไม่มีพื้นท่ีจัดทำถังขยะอินทรีย์ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

ข.การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” 
(1 ) จัด ให้มีก า ร อ บ ร ม ผู้น ำ ชุม ช น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู่บ้า น แ ล ะ ผู้ท่ีเกี่ย ว ข้อ ง 

ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ วัสดุรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย 
(2) จัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการขยะใน 

ครัวเรือนและการแยกขยะก่อนท้ิง เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนนำไปถ่ายทอดให้กับ 
ผู้ปกครอง และนำไปปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน 
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(3) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ หารือ 

ร่วมกันเรื่อง วนั เวลา และกำหนดเส้นทางการเก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน เพื่อไปประกอบการจัดทำประกาศ 

1.4 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(1) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

ทำการรณรงค์ให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3 ช 
(ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) 

(2) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีจุดรวบรวม และคัดแยกขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน 
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำถังขยะอนิทรีย์รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน และรณ 

รงค์ให้ครัวเรือนในหมู่บ้าน /ชุมชน จัดทำถังขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือน ตามตัวอย่าง 
หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

1.5 การติดตามผล 
1.๕.1 กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการดำเนินงาน 

กับจังหวัด 
1.๕.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
1.๕.3 กรมการปกครอง โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองติดตามความก้าวหน้าของอำเภอ 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
1.๕.4 ระดับจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า ติดตาม 

ให้ข้อเสนอแนะ แกไขปัญหา้ อุปสรรค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอ 
2. มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด (ต้นทาง) 

เพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและนำกลับมาใช้ 
ประโยชน์รวมทั้งเพื่อป้องกนัและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง มีแนวทาง 
การจัดการ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การใช้หลักการ 3Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ 
และนำกลับมาใช้ใหม่ 

1) Reduce (ใช้น้อย) 
การใช้น้อย คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วน 

ท่ีพอเหมาะ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน 
การใช้ทิชชูใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
หลีกเล่ียงการซื้อวัสดุสินเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว้ การบริโภคท่ีพอเพียง เป็นต้น 

2) Reuse (ใช้ซ้ำ) 
การใช้ซ้ำ การนำส่ิงของท่ีใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษท้ังสองหน้า 

การใช้ภาชนะท่ีสามารถใช้ซ้ำได้การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนท้ิง การเลือกซื้อส้ินค้าท่ีสามารถใช้ซ้ำได้ 
การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้ใหม่ 
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3) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) 
การนำกลับมาใช้ใหม่คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน และ 

สำนักงานเพื่อนำวัสดุท่ียังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการ 
ของแต่ละประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

2.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย 
สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง หรือแหล่งกำเนิดมูลฝอย 

ต้ังแต่ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานท่ีราชการ ศาสนสถาน สถานบริการต่าง ๆ ท้ังใน 
ชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสุด อาทิ 

1) คัดแยกขยะท่ัวไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ โดยบรรจุขยะท่ัวไป 
ลงในถุงขยะสีน้ำเงิน และขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง หรือถุงท่ีมี 
สัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้ 

2) คัดแยกขยะท่ัวไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือ 
ขยะอินทรีย์โดยบรรจุขยะท่ัวไปลงในถุงขยะสีน้ำเงนิ ขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุง 
ขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว หรือถุงท่ีมีสัญลักษณ์หรือข้อความ 
ระบุอยู่บนถุงก็ได้ 

3) คัดแยกขยะท่ัวไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือขยะ 
อินทรีย์และขยะอันตราย โดยบรรจุขยะท่ัวไปลงในถุงขยะสีน้ำเงิน ขยะรไีซเคิลหรือขยะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ 
บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว และขยะพิษหรือ 
อันตรายจากชุมชนบรรจุลงในถุงขยะสีส้ม หรือถุงท่ีมีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้ 

2.3 การจัดการขยะโดยเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.)” 
เป็นเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคคลท่ีมีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ 

และอุทิศตนในการทํางานด้านการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจำนวน อถล. ท่ีเกิดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนครวัเรือนท่ีมี 
อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการวางแผนและเลือกวิธีการจัดการ 
มูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ต้ังแต่การส่งเสริม และสนับสนุนการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น การจัดต้ัง 
ธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การเชิญชวนเอกชนเข้ามารับซื้อขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นกระบอกเสียง 
ในการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
จัดกิจกรรมร่วมกันในการทำความสะอาดในวันสำคัญต่าง ๆ การส่งเสริมการเล้ียงไส้เดือนดิน ฯลฯ สำหรับ 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื้นท่ี 

2.4 มาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
“มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 

ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม” เมื่อวันท่ี17 กรกฎาคม 2561 โดยมอบหมาย 
ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี1 สิงหาคม 2561 และให้สำนักงาน 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดให้“ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 

โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
2) กิจกรรมรณรงค์ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก 
3) กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 
4) กิจกรรมทําความดีด้วยหัวใจ งดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ 
5) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นท่ี24 จังหวัดชายทะเล 
ท้ังนี้ได้กำหนดให้เป็นตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําของหัวหน้าส่วนราชการ 

ภาครัฐด้วย เพื่อให้การขับเคล่ือนโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กลางทาง) 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การกำจัดขยะมูลฝอยต่อไปได้มีแนวทางดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

3.1 การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีท้องถิ่นจัดเก็บและนำไป กำจัด 
โดยเริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2560 และนำมาเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2559 เช่น ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ปริมาณ 
ขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้เพื่อนำไปกำจัด องค์ประกอบขยะท่ีจัดเก็บได้ในพื้นท่ีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทุกด้าน 
และพิจารณาความครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการการเก็บขนว่าครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
หรือไม่หากไม่ครอบคลุมควรมีการส่งเสริมให้เกิดการบริการท่ีครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีโดยกำหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มฝ.2) ผ่านระบบสารเทศเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ 
วิเคราะห์กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอย 
ซึ่งในปีพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอย 
รวมถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอย ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำฐานข้อมูล 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการเก็บรวบรวมผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ขยะท่ีจัดเก็บได้ จากครัวเรือน 
สถานท่ีกำจัดขยะ หน่วยงานท่ีรับจ้างเก็บ ขน หรือรับกำจัดขยะ เป็นต้น เพื่อนำมาประมวลผล 
ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อไป 

3.2 การรณ รงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณ และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 
หรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
ได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทางหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอย 
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3.3 การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อย่างน้อย 2 ประเภท ไว้ในท่ีสาธารณะและ 

สถานท่ีสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานท่ีนั้น ๆ 
ได้แก่ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ัวไปเป็นสีน้ำเงิน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอย 
นำกลับมาใช้ใหม่เป็นสีเหลือง สำหรับพื้นท่ท่ีต้องการเน้นในเรื่องความปลอดภัยี อาจจัดให้มีภาชนะรองรับ 
มูลฝอยท่ีมีลักษณะโปร่งใสก็ได้โดยขอให้มีสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกประเภทขยะโดยชัดเจน รวมถึงภาชนะเดิม 
ท่ีสามารถดัดแปลงได้ 

สำหรับในพื้นท่ีของเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานท่ีของเอกชนท่ีเปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณขยะมูลฝอย และกิจกรรมในสถานท่ีแห่งนั้น โดยอย่างน้อยต้องมี 
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าว ได้แก่ป๊ัมน้ำมัน 
หอพัก โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานท่ีจำหน่ายอาหาร ตลาดน้ำ/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน สถานบันเทิง สถานท่ี 
ท่องเท่ียว และสถานพยาบาลของเอกชน ฯลฯ 

3.4 กำหนดจุดหรือสถานที่รวบรวม “ขยะพิษหรืออันขยะตรายจากชุมชน” โดยการจัดวางภาชนะ 
รองรับขยะพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนไว้ในพืน้ท่ีท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นในหมู่บ้านหรือชุมชน 
แห่งนั้นอย่างน้อย 1 จุด 

3.5 กำหนดวัน เวลา สถานที่และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์ 
ช้ีแจงให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่นเสียงตามสาย หอกระจายข่าว 
ป้ายประชาสัมพันธ์เป็นต้น 

3.6 จัดให้มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอ และให้ 
ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

3.7 จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นเจ้าของสถานที่กำจัด 
ขยะมูลฝอย หากมีระยะทางการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหมู่บ้าน/ชุมชนห่างจากสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย 
ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อเป็นสถานท่ีต้ังกลางระหว่างแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยกับสถานท่ีกำจัด 
ขยะมูลฝอย และเป็นท่ีพักหรือรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได้จากในหมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังนี้เพื่อลดระยะทาง 
การ ขนส่งขยะมูลฝอยก่อนส่งไปยังสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจาก สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยเกินกว่า 40 กิโลเมตร 
หากจำเป็นต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดร่วมกับสถานท่ีกำจัด 
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอืน่ และไม่มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยเพียงพอท่ีจะขนส่ง 
ไปยังสถานท่ีกำจัด ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีรอการขนส่งไปยังสถานท่ี 
กำจัด ท้ังนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามความเห มาะสมของพื้นท่ีโดยจะต้องพิจารณ า 
ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้

1) ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม 40 – 50 กิโลเมตร 
ท้ังนี้ต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย 

2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นท่ียอมรับได้ 

3) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินการ 
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3.8 ออกข้อกำหนดท้องถ่ิน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวง 
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ .ศ. 2560 รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ตามกฎกระทรวงกำหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ. 2559 

3.9 สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดให้มีระบบ 
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เม่ือหมดอายุการใช้งาน ต้ังแต่การเก็บรวบรวม การเก็บขน การรีไซเคิล 
และการบำบัดกำจัดอย่างปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended 
Producer Responsibility : EPR) รวมทั้งแบบรวบรวมในพื้นท่ีสาธารณะ หรือชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวก 
ให้ประชาชนพัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์(Deposit Refund) 
4. มาตรการการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 

4.1 กำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า) 
ขยะมูลฝอยตกค้างจะต้องได้รับการกำจัดให้หมดไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ 

ดำเนินการได้ดังนี ้
1) สำรวจ ประเมิน 

สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทำแผนงานฟื้นฟูสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย 
2) ปิด/หรือฟื้นฟูสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่า 

โดยการรื้อร่อนขยะมูลฝอยในพื้นท่ีบ่อขยะมูลฝอย และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเช้ือเพลิง (Refuse Derived 
Fuel: RDF) เพื่อส่งไปเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานเอกชน 
หรือส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
(รูปแบบการดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF) โดยถือปฏิบัติตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 23 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเอกชน 
ท่ีได้รับมอบหมายนำมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ไปดำเนินการใช้หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจำหน่าย จ่าย โอน ตามข้อ 
22 และข้อตกลงในหมวด 3 ซึ่งกำหนดให้จัดทำข้อเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัด 
หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณีท้ังนี้ให้คำนึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ 
ของทางราชการเป็นสำคัญ 

3) ดำเนินการฟื้นฟู/ปรับปรงุสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย โดยให้ดำเนินการฟื้นฟู/ปรับปรงุสถานท่ี 
กำจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้อง คือ สถานท่ีกำจัดขยะท่ีมีการเทกองขยะมูลฝอยแบบเปิด (Open Dump) 
และสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยแบบควบคุม 
(Controlled Dump) หรือฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) หรือให้ดำเนินการตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 12 และหมวด 3 เป็นต้นไป 

4) ติดตามตรวจสอบการปนเป้ือนน้ำชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย 
5) การจดต้ังงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นทั่ี 
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4.2 การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ท่ีเกิดขึ้นรายวันควรได้รับการจัดการและกำจัดให้หมดทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิด 

ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างขึ้นและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอยควรมีการดำเนินการ 
จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานคือการจัดให้มีสถานท่ีหรือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยห
รือแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานท้ังนี้การส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเริ่มต้นต้องมีระบบการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยและนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุดส่วนท่ีเหลือจึงจะนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย 
รวมซึ่งจะทำให้ขนาดพื้นท่ีท่ีใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยลดลงและยังลดต้นทุนการกำจัดอีกด้วยซึ่งองค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มพื้นท่ีดังนี้ 

1) จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters) 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดรายงานการรวมกลุ่มพื้นท่ีจัดการมูลฝอย (Clusters) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพื้นท่ีจัดการมูลฝอย (Clusters) จำนวน 262 กลุ่ม 
(ไม่รวมกรงุเทพมหานคร) โดยถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ .ศ . 2 5 6 0 ท้ังนี้ได้แบ่ง 
Clusters ออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 

- กลุ่มพื้นท่ีขนาดใหญ่(L) หมายถึง กลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยรวมกันแล้วมากกว่า 500 ตัน/วัน ขึ้นไป ปัจจุบันมีจำนวน 11 แห่ง 

- กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยรวมกัน ต้ังแต่300 - 500 ตัน/วัน ขึ้นไป ปัจจุบันมีจำนวน 11 แห่ง 

- กลุ่มพื้นท่ีขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า 300 ตัน/วันขึ้นไป ปัจจุบันมีจำนวน 240 แห่ง 

- สำหรับกลุ่มพื้นท่ีพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 50 เขต มีการรวมกลุ่มการจัดการมูลฝอย (Clusters) ซึ่งมีขนาดกลุ่มพื้นท่ีขนาดใหญ่(L) 
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 

2) การเลือกใช้วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยตามประเภทขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด 
วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดการมูลฝอยั พ.ศ. 2560 ดังนี ้

ก) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
ข) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ ค) 
การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน 
ง) การแปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงหรือพลังงาน 
จ) วิธีการอื่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำ 

ตามท่ีเห็นสมควร 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการนำขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ไปกำจัดในสถานท่ี 
ท่ีมีวิธีการกำจัดท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ สำหรับในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการ เก็บ 
ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2560 ในหมวดท่ี3 เป็นต้นไป คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการกับหนว่ยงานของรัฐ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อจัดให้มีการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง 
ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงร่วมกัน 
จัดทำบริการสาธารณ ะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ1 3 วรรคสอง ท่ีได้กำหนดให้ 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ในการดำเนินการ เก็บ 
ขน หรือกำจัดมูลฝอย ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม 
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมการดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ 

    
เป้าหมาย กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 

    
1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง    

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) มีการออกข้อบัญ ญัติ/ เทศบัญ ญัติการจัดการ - อปท.  
ร้อยละ 1 0 0 ออกข้อบัญ ญัติ/ ขยะมูลฝอย 

- สถจ. จังหวัด 
 

เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
  
   

    

1.2 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มี - อปท. เก็บข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น ปริมาณขยะ - อปท. 
- สถจ./สถอ. 
- ภาคประชาชน 

การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ที่ลดได้และปริมาณสารบำรุงดินที่ได้จากการทำถังขยะเปียก   
    

 

(1) อปท. สำรวจข้อมูลครัวเรือนที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวน 
ท่ีมีผู้อาศัยอยู่จริง 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

    

 

(2) อปท. สำรวจข้อมูลครัวเรือนว่ามีความพร้อมหรือไม่มี 
ความพร้อมในการทำถังขยะเปียก 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
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เป้าหมาย กิจกรรมหลัก*  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
     
 (3 ) อปท . แนะนำ ส่งเสริม และขอความร่วมมือ  - อปท. - สถจ./สถอ. 

 ให้ครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกสำหรับครัวเรือนท่ีมี   -ทสจ. 
- ภาคเอกชน  บริเวณหรือพื้นท่ีในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนได้ 

รวมถึงสาธิตวิธีการใช้งาน 
  

   - ภาคประชาชน 
    
 (4) อปท. จัดทำประกาศขอความร่วมมือประชาชนท่ีมี - อปท. - สถจ./สถอ. 

 ความต้องการนำขยะเปียกไปใช้ประโยชน์เช่น เล้ียงสัตว์   - ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน  ทำสารบำรุงดิน เป็นต้น และลงทะเบียนเพื่อเชิญชวน 

นำขยะไปใช้ประโยชน์ 
  

    
    
 (5) อปท. จัดทำถังขยะเปียกรวมสำหรับครัวเรือนท่ีไม่มี - อปท. - สถจ./สถอ. 

 บริเวณหรือพื้นท่ีในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนได้   - ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน  และจัดทำแผนเก็บขนแล้วประกาศให้ประชาชนทราบ   

    
 (6 ) อปท . จัดเก็บขยะเปียกท่ีครัวเรือนคัดแยกไว้ - อปท. - สถจ./สถอ. 

 เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป   -ทสจ. 
- ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน  

   

     
 



 45   
    

เป้าหมาย กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
    

 

(7) จัดหาสถานท่ีกลางสำหรับจัดทำภาชนะรองรบั 
ขยะเปียก เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะเปียกจากศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก โรงเรียน และตลาด โดย อปท. กำหนดวัน เวลา 
และเส้นทางการจัดเก็บ 

- อปท. 

- สถจ./สถอ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

   
   

 

(8) อปท. จัดทำจุดรวบรวมขยะเปียกในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียน 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

    

 

(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด อปท. 
ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

    
1 .3 ค รัวเรือ น ร้อ ย ล ะ 60 

เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะ 
มูลฝอย 

(1) อปท. “รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
และอบรมให้ความรู้จัดตั้งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 
โดยสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงาน 
ด้านการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง่ 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
-ทสจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
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เป้าหมาย กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
    
 (2) อปท. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
(2.1) จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

เริ่มจากการลดการเกิดขยะมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และรวบรวมขยะมูลฝอย 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเก็บขนของ อปท. 

(2.2) การจัดกิจกรรมการการรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น 
นัดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บกวาดขยะมูลฝอย 

(2.3) สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน /ชุมชน 
รวมทัง้สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 

(2 .4) เผยแพ ร่ป ระชาสัม พัน ธ์กิจกรรม การล ด 
และคัดแยกขยะ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 
รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และ 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
หรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อมต่อชุมชน 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
  

- ภาคเอกชน   

  - ภาคประชาชน 
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เป้าหมาย กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
    
 (2.5) เป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความ   
 ร่วมมือจ าก ห น่วย งาน ต่าง ๆ เช่น ภ าค ราช ก าร   
 ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน   
 ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดการมูลฝอย   
 ในหมู่บ้าน/ชุมชน   
2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง    

    
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูล 
ฝอยแบบแยกประเภทในท่ีสาธารณะ 
และ/หรือสถานท่ีท่องเท่ียวทุกแห่ง 

(1 ) สำรวจสวน สาธารณ ะและสถาน ท่ีท่องเท่ียว 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการ 
จัดหาภาชนะ 

- อปท. - สถจ./สถอ. 

- ภาคเอกชน 

-ภาคประชาชน 
 

(2) จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
ในสวนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ให้ครบทุกแห่ง 

- อปท. - สถจ./สถอ. 

- ภาคเอกชน 

-ภาคประชาชน  
  
(3) จัดหายานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยและพนักงาน 
ประจำรถให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
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เป้าหมาย กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนนุ 
    
 (4) ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอย น้ำ หรือส่ิงอื่น 

ท่ีเกิดจากการขนส่งขยะมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจาก 
รถเก็บขนขยะมูลฝอย 

- อปท. 

- สถจ./สถอ. 

 
(5) การทำความสะอาดยานพาหนะให้มีความสะอาด 
เป็นประจำทุกครั้งท่ีมีการขนส่งขยะ 

- อปท. 
- สถจ./สถอ. 

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บ 
ขนหรือมีประกาศเก็บขนขยะมูลฝอย 
ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีท่ีมีการเก็บขน) 

(1) มีการกำหนดวัน เวลา สถานท่ีและเส้นทางเก็บขน 
โดยสามารถทำเป็นปฏิทินการเก็บขน โดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นท่ี 

- อปท. - สถจ./สถอ. 

2. 3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 
100 มีการจัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะ 
อันตรายชุมชน” 

(1) จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถังขยะอันตรายอย่างนอ้ย 
หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ แห่ง ยกเว้นชุมชนขนาดใหญ่ให้ 
พิจารณาตามความเห็นสมควรของ อปท. 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
 
 
 

(2) กรณีพื้นท่ีท่ีสนับสนุนนโยบายไร้ถังจะต้องจัดให้มี 
ระบ บ ห รือ น วัต ก รรม ก ารรวบ รวม ข ย ะอัน ต ราย 
ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

(3) รายงานการจัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
ผ่านระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
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3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 

3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น 
และเก็บขนได้ในปีงบ ป ระมาณ 
พ .ศ. 2563 ร้อยละ 80 ได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ 

(1) อปท. จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์จากขยะ 
แก่ประชาชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เช่น โซฟาถังขยะ 
โต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ภายในบ้านจากไม้เก่า เตาเผาไร้ควัน 
ไส้เดือนดินทำสารบำรุงดิน เป็นต้น 

- อปท. 
- หมู่บ้าน/ชุมชน 

- - สถจ./สถอ. 
- ทสจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(2) อปท. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็น 
คุณค่าของขยะก่อนนำไปท้ิงอย่างไร้ประโยชน์เช่น ผ้าป่า 
รีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day 
กิจกรรมทำสารบำรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับ 
ซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคาร 
ขยะโรงเรียน ศูนย์รไีซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่/ 
ส่ิงของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(3) สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. 
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตลอดจนสถาบันการศึกษา 
ในพื้นท่ีจัดกิจกรรมให้ความรู้3Rs หรือ 3 ช. คือ วิธีการ 
ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอย 
กลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่เด็ก นักเรียน และนักศึกษา 

- สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแห่ง 
- อปท. 

- สถจ./สถอ. 
-สพฐ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
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 และการอำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา   
 วัด หรือหน่วยงานราชการในพื้นท่ีโดยการจัดต้ังภาชนะ   
 รองรับแบบแยกประเภท ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการ   
 คัดแยกขยะ   
 ( 4 ) ข อ ค ว า ม ร่ว ม มือ ต้ัง แ ต่ภ า ค ร า ช ก า ร - สถจ. - ทุกหน่วยงานในจังหวัด 
 ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/ - ทสจ. - ภาคเอกชน 
 ภาคประชาชน ร่วมดำเนินการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรม  

- ภาคประชาชน  
ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า 

 
   
 (ประชารัฐ)   
 (5) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน - อปท. - ปคจ. 
 การจัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ซาเล้ง ร้านค้า  - สถจ./ทสจ. 
 ของเก่า เครือข่ายชุมชน เข้ามาบริการในหมู่บ้าน/ชุมชน  

- ภาคเอกชน    

   - ภาคประชาชน 
 (6) อปท. ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการรวมกลุ่ม - อปท. - ปคจ. 
 ประชาชนที่สมัครใจตั้งเป็นกลุ่มบริหารจัดการขยะ และจัดหา  

- สถจ./สถอ.  
สถานท่ีทำการกลุ่ม รวมทั้งนัดหมายผู้ค้าของเก่ารับซื้อ 

 
   
 หรือกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนขยะเป็นเงินหรือส่ิงของ  - ภาคเอกชน, 
 ท่ีมีมูลค่า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  - ภาคประชาชน 
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 (7 ) ส่งเสริมและสนับ สนุนให้สถานประกอบการ 

ภาคเอกชน 
ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
หรือนำถุงพลาสติกและโฟมกลับมาใช้ประโยชน์ 
หรือขอความร่วมมือจากภาคเอกชนไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้า 
และให้สร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน ในการใช้ถุงผ้าแทน 

- อปท. - จังหวัด 
- สถจ./สถอ. 
- ทสจ. 
- หอการค้าจังหวัด 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 (8) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้การ - อปท. - สถจ./สถอ. 
 จัดการขยะมูลฝอยชุมชนทุกแห่ง  

- ภาคเอกชน     

    - ภาคประชาชน 
 (9) ปรับปรุงสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยท่ีดำเนินการ - อปท. - สถจ./สถอ. 
 ไม่ถูกต้อง ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง  

- ทสจ.  
โดยกระบวนการต่างๆ ดังนี้การฝังกลบเชิงวิศวกรรม 

 
  

- สสภ.  
(Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

 
  

- คพ.  (Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ  

 การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย (Compost)  - ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
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การแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิง (RDF) การกำจัดขยะมูลฝอย 
แบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา 
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ท่ีมีระบบกำจัดอากาศเสีย อย่าง 
น้อยปีละ ๑ แห่ง 

  
   
   
   
   
 

(10) รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะที่อปท. เก็บขนไปกำจัด 
ที่ระบบกำจัด หรือประสานขอตัวเลขปริมาณที่บ่อหรือระบบ 
กำจัดของเอกชนท่ีอปท. จ้างเก็บ/ขน/กำจัด จัดทำเป็น 
ฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. และรายงานข้อมูล 
ผ่านระบบสารสนเทศ สถ. 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
   
   
   
   
 (11) ในกรณีที่พ้ืนที่น้ันๆ ไม่มีระบบการให้บริการจัดเก็บ 

ข ย ะมูล ฝ อ ย ให้อ ป ท . ส่งเส ริม ป ระช าช น ก ำจัด 
ขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
โดยคำนึงความเหมาะสมของพื้นท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

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

 
 
 
 

3.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 

(1) ปิด/ปรับปรุงสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยท่ีดำเนินการ 
ไม่ถูกต้อง และนำขยะมูลฝอยตกค้างไปจัดการอย่างถูกต้อง 
โดยกระบวนการต่างๆ ได้แก่การฝังกลบเชิงวิศวกรรม 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
- ทสจ. 
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 (Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ 
การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย (Compost) 
การแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิง (RDF) การกำจัดขยะมูลฝอย 
แบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา 
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ท่ีมีระบบกำจัดอากาศเสีย 
(2) รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ 

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

 

การจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล 
การจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. และรายงานข้อมูล 
ผ่านระบบสารสนเทศ สถ. 

 - ทสจ. 
- สสภ. 
- คพ. 

3.3 กลุ่มพื้นท่ีในการจัดการ 
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 
ใ น แ ต ่ล ะ จ ัง ห วัด ม ีก ารจัด ท ำ 
แ ผ น ก า ร จัด ก า ร ข ย ะ มูล ฝ อ ย 
โ ด ย ผ ่า น ก า ร พ ิจ า ร ณ า จ า ก 
คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและ 
มูลฝอยจังหวัด 

(1) กลุ่ม Clusters แต่งต้ังคณะทำงานบริหารจัดการขยะ 
ของกลุ่ม 

- อปท. - สถจ./สถอ. 

(2) คณะทำงานประชุมกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม 

- อปท. - สถจ./สถอ. 

(3) จัดทำแผนดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม 
Clusters 

- อปท. - สถจ./สถอ. 
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 (4) คณะกรรมการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาให้ - อปท. - สถจ./สถอ. 

 ข้อเสนอแนะแผนของกลุ่ม Clusters  
   
 
 

*หมายเหตุกิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพือ่ใช้ดำเนินการ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

***************** 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 ) พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอย พ .ศ .2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานท่ีและเส้นทาง 
การเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  จึงประกาศกำหนดวัน เวลา 
   และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 

1. วัน เวลา สถานท่ีท่ีประชาชนรวบรวมขยะมูลฝอยในจุดท่ีกำหนด 
ประเภท วัน พื้นท่ีดำเนินการ 

 
ขยะมูลฝอยท่ัวไป ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี หมู่ท่ี 1 บ้านท่ามะเฟือง 

หมู่ท่ี 2 บ้านม่วงงาม 
จุดรวบรวม 1 จุด ณ ศาลาหมู่บ้าน 

ขยะมูลฝอยท่ัวไป ทุกวันอังคารและวันศุกร ์ หมู่ท่ี 3 บ้านถ้ำรงค์ 
หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สะท้อน 
จุดรวบรวม 1 จุด ณ ศาลาหมู่บ้าน 

ขยะมูลฝอยท่ัวไป ทุกวันพุธและวันเสาร์ หมู่ท่ี 5 บ้านดอนตะโก 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองช้างตาย 
จุดรวบรวม 1 จุด ณ ศาลาหมู่บ้าน 

ขยะมูลฝอยอินทรีย์/
ขยะเปียก 

(กรณีไม่มีพื้นท่ีทำ
ภาชนะรองรับ) 

 
- 

 
- 

ขยะมูลฝอยนำกลับมา
ใช้ใหม่ 

ทุกวันท่ี 15 ของเดือน ทุกหลังคาเรือนท่ีใช้ถังขยะ 
(อยู่ในช่วงรับบริจาคขยะ) 

ขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน 

1.ให้ทึกครัวเรือนนำไปรวบรวมในจุดท่ี อปท. กำหนด ตามมติของหมู่บ้าน/
ชุมชน 
2.ให้ทุก อปท. กำหนดวันตามความเหมาะสมนำส่ง อบจ. นำไปกำจัดตาม
หลักวิชาการ 



 
2. เส้นทางการเก็บ และขนขยะมูลฝอย (ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) 

     
ประเภท วัน พื้นท่ีดำเนินการ 

 
ขยะมูลฝอยท่ัวไป ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. 
จุดเริ่มต้นต้ังแต่ หมู่ท่ี 1 บ้านท่า
มะเฟือง ถึง หมู่ท่ี 2 บ้านม่วงงาม 
 

 ทุกวันอังคารและวันศุกร ์
เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. 

จุดเริ่มต้นต้ังแต่ หมู่ท่ี 3 บ้านถำ้รงค์ 
ถึง หมู่ท่ี 4 บ้านไร่สะท้อน 
 

 ทุกวันพุธและวันเสาร์ 
เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. 

จุดเริ่มต้นต้ังแต่ หมู่ท่ี 5 บ้านดอน
ตะโก ถึง หมู่ท่ี 6 บ้านหนองช้างตาย 
  

ขยะมูลฝอยอินทรีย์/
ขยะเปียก 

(กรณีไม่มีพื้นท่ีทำ
ภาชนะรองรับ) 

- - 

 
ในการท้ิงขยะมูลฝอยดังกล่าว สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี (ไม่ใช่สถานท่ีสาธารณะ) 

ขอให้ คัดแยกขยะมูลฝอยก่อน ท้ิงทุกครั้ ง และนำใส่ถุ งพลาสติกและมัดปากถุงให้ แน่น ด้วยเชือกสี 
ตามประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้ำเงิน ได้แก่ขยะมูลฝอยท่ัวไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ขยะมูลฝอย 
นำกลับมาใช้ใหม่และขยะมูลฝอยอินทรีย์ใช้เชือกสีเสียวเป็นต้น 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
(ลงช่ือ) 

(นายสำฤทธิ์    อบแย้ม) 
                                                     ตำแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์



 
รายการแนบท้ายประกาศเร่ืองการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
____________________ 

 
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” เช่น         

ขวด   หรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้และแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมีตลับ 
หมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอุ ปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
จึงกำหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ท่ีเป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน โดยประชาชนนำไปรวบรวมไว้ในจุดท่ี
องค์การบริห ารส่วนตำบลถ้ ำรงค์กำหนดไว้บ ริก ารประชาชน  เพื่ อ  องค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ ำ
รงค์นำไปกำจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้ 
 

1. หมู่ท่ี  1  บ้านท่ามะเฟือง    นำไปรวบรวมท่ี ศาลากลางหมู่บ้าน  
2. หมู่ท่ี  2  บ้านม่วงงาม     นำไปรวบรวมท่ี ศาลากลางหมู่บ้าน 
3. หมู่ท่ี  3  บ้านถ้ำรงค์  นำไปรวบรวมท่ี ศาลากลางหมู่บ้าน 
4. หมู่ท่ี  4  บ้านไร่สะท้อน  นำไปรวบรวมท่ี ศาลากลางหมู่บ้าน 
5. หมู่ท่ี  5  บ้านดอนตะโก              นำไปรวบรวมท่ี ศาลากลางหมู่บ้าน 
6. หมู่ท่ี  6  บ้านหนองช้างตาย         นำไปรวบรวมท่ี ศาลากลางหมู่บ้าน 

   
ท้ังนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม   ได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

หมายเลขโทรศัพท์  032-491467   หรือ  http://tamrong.go.th



 
รายการแนบท้ายประกาศเร่ืองการเก็บ และขนขยะมูลฝอย  

ประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย์/ ขยะเปียก (เศษอาหาร)  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

  _____________________  
 

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ประเภท “ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ / ขยะเปียก (เศษอาหาร)” ของ
แต่ละครัวเรือน  ในตำบลถ้ำรงค์  จึงกำหนดให้แต่ละหลังคาเรือนเริ่มจากการ เริ่มจัดการขยะเปียกได้ด้วยท่ี
ครัวเรือนของตนเองก่อน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้จัดอบรมกลุ่มต้นแบบในการจัดการขยะใน
ครัวเรือน โดย กลุ่ม อสม.ของตำบลถ้ำรงค์ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยอินทรีย์ขยะเปียก  (เศษอาหาร ) 
โดยประชาชนเป็นต้นแบบการจัดทำ  นำไปกำจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้ 

 
หมู่ท่ี  1  บ้านท่ามะเฟือง    นำไปรวบรวมท่ี กลุ่มต้นแบบ อสม.  
หมู่ท่ี  2  บ้านม่วงงาม     นำไปรวบรวมท่ี กลุ่มต้นแบบ อสม. 
หมู่ท่ี  3  บ้านถ้ำรงค์  นำไปรวบรวมท่ี กลุ่มต้นแบบ อสม. 
หมู่ท่ี  4  บ้านไร่สะท้อน  นำไปรวบรวมท่ี กลุ่มต้นแบบ อสม. 
หมู่ท่ี  5  บ้านดอนตะโก              นำไปรวบรวมท่ี กลุ่มต้นแบบ อสม. 
หมู่ท่ี  6  บ้านหนองช้างตาย         นำไปรวบรวมท่ี กลุ่มต้นแบบ อสม. 
 

ท้ังนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
หมายเลขโทรศัพท์  032-491467   หรือ  http://tamrong.go



   รายการแนบท้ายประกาศเร่ืองการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
                          ประเภทขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 

                                            องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
                                            _____________________ 

 
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” เช่น ขวดแก้ว ขวด 

พลาสติกใส กระดาษ กล่องเครื่องด่ืมUHT พลาสติกอื่น อะลูมิเนียม โลหะอื่น ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบล
ถ้ำรงค์จึงกำหนดแนวทาง การคัดแยกขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือน โดย องค์การบริหารส่วนตำบล 
ถ้ำรงค์ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ไว้บริการ โดยครัวเรือนคัดแยก เก็บไว้ในภาชนะท่ีเหมาะสม 
และองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
รงค์จะประชาสัมพันธ์ประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับซื้อตามระยะเวลาท่ีสมควร 
ในราคาท้องตลาดท่ีผู้ขายกับ ผู้ซื้อตกลงกันเอง ดังนี้ 

 
7. ขวดแก้ว – เทเครื่องด่ืมออกให้หมด กล้ัวด้วยน้ำสะอาด – เก็บรวบรวมไว ้

 
8. กระดาษ – จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ – เก็บรวมรวมไว ้

 
9. กล่องเครื่องด่ืม UHT – เทเครื่องด่ืมออกให้หมด – รวบรวมในภาชนะ 

 
10. ขวดพลาสติกใส – เทเครื่องด่ืมออกให้หมด กล้ัวด้วยน้ำสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 

 
11. พลาสติกอื่นๆ – เทเครื่องด่ืมออกให้หมด กล้ัวด้วยน้ำสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 

 
12. อะลูมิเนียม – เทเครื่องด่ืมออกให้หมด กล้ัวด้วยน้ำสะอาด – เก็บรวบรวมไว ้

 
13. เหล็ก/โลหะ – จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว ้

 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จะนัดวัน เวลา สถานท่ีและราคารับซื้อให้ทราบต่อไป 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
หมายเลขโทรศัพท์  032-491467   หรือ  http://tamrong.go.th



 
รายการแนบท้ายประกาศเร่ืองการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยทั่วไป 
                                               องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

___________________ 
 

เพื่ อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ประเภท “ขยะท่ัวไป” เป็นขยะท่ีไม่มี คุณสมบัติตาม 
ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
เป ็นขยะท่ีย่อยสลายยาก นำไปรีไซเคิลไม่ได้หรือนำไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย 
ได้แก่ซอง/ ถุงขนมขบเค้ียว ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ 
ฯ ล ฯ  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล ถ้ ำ ร ง ค์  ก ำ ห น ด ให้ ค รั ว เ รื อ น ร ว บ ร ว ม ใ ส่ ภ า ช น ะ 
หรือถุงขนาดใหญ่ท่ีย่อยสลายได้นำไปรวบรวม ยังจุดท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์กำหนดเพื่อ องค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  เก็บรวบรวมไปกำจัดตามเส้นทางท่ีประกาศไว้  โดยขยะมูลฝอยท่ัวไป 
ให้ ป ร ะ ช า ช น น ำ ไป ร ว บ ร ว ม ไว้ ใน ถั ง ข ย ะ ใน จุ ด ร ว บ ร ว ม ท่ี อ ง ค์ ก าร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำบ ล ถ้ ำ
รงค์ประกาศไว้แล้วในถังสีน้ำเงิน หรือถังสีท่ีมีสัญลักษณ์สีน้ำเงิน ดังนี้ 

 
1. เชือก ส่ิงจากวัสดุธรรมชาติหรือผ้าสีน้ำเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ 
2. สติกเกอร์สัญลักษณ์ 
3. จุดรวบรวม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
รงค์จะมีปิดประกาศประชาสัมพันธ์ถังขยะท่ีรวบรวมขยะท่ัวไป 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ท้ิงขยะมูลฝอยท่ัวไปในถังขยะเดียวกับ 

ขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเปียก เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ 
และความสะดวกในการนำไปกำจัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์ หมายเลขโทรศัพท์  032-491467   หรือ  http://tamrong.go.th



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เร่ือง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) 

 
***************** 

ด้วยประกาศกระทรวงมหาดไท เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560ออกตามพระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2)                
พ.ศ. 2560กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร ล ด ป ริ ม าณ แ ล ะ คั ด แ ย ก มู ล ฝ อ ย เพื่ อ น ำ ก ลั บ ม า ใช้ ให ม่ มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้  
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยณ แหล่งกำเนิดมู ลฝอย รวมตลอดท้ังเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล 
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบและการกำจัดมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย   ณ   แหล่งกำเนิดเพื่อให้การบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์   
จึงกำหนดวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ณ  แหล่งกำเนิด โดยครัวเรือน ดังนี้ 
 

1. ขยะมูลฝอยอินทรีย์ (ย่อยสลาย) เป็นของท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติได้แก่ 
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้ 
 

1.1 จัดทำภาชนะกำจัดขยะเปียกของครัวเรือน 
 

1.2 ขุดหลุมฝัง หรือนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำหมักอินทรีย์ 
 

2. ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล เป็นขยะท่ีสามารถคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิล 
ใหม่ได้(นำไปขายได้) ได้แก่แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยกและรวบรวม  
นำจำหน่าย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ทุกวันท่ี  15 ของเดือน 

3.ขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเป็นขยะท่ีมีความเป็นอันตรายหรือมีส่วน 
 ประกอบท่ีเป็นสารท่ีเป็นอันตราย ได้แก่ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ 

   บรรจุสารเคมีตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ ให้นำไปรวบรวมใส่ไว้ทีถ่ังขยะอันตรายตาม 
   จุดท่ีต้ังไว้เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ดำเนินการต่อไป 
      4.ขยะมูลฝอยท่ัวไป เป็นขยะท่ีไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก 
   นำไปรีไซเคิลไม่ได้หรือนำไปรีไซเคิลไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่  ซอง/ถุงขนมขบเค้ียวถุงบะหมี่กึ่ง    
   สำเร็จรูป  ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเป้ือนอาหาร  หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้กำจัดตามความเหมาะสมโดยไม่ 
   กระทบต่อส่ิงแวดล้อม



  
 

5. ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
รงค์ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยใช้ถุงผ้า หรือถุงขนาดใหญ่ท่ีย่อยสลายได้แทน 

 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   1     เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2562 
 
                                                   (ลงช่ือ) 
                                                                  (นายสำฤทธิ์   อบแย้ม) 
                                             ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 


