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จากสถานการณและปญหาขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ประกอบดวยสาเหตุหลายประการ  

จึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการแกไขปญหาอยางเรงดวน จังหวัดเชียงรายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาขยะ
มูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีในดานตาง ๆ เชน ขยะมูลฝอยชุมชนไมไดรับการคัดแยกตั้งแตตนทาง การจัดทํา
ระบบเก็บขนไมมีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยชุมชนไมไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการและยังกําจัด
ไมหมด รวมถึงการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพและท่ัวถึง แมวาท่ีผานมา
จะมีการแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชนอยางตอเนื่องโดยดําเนินการ 3 ข้ันตอน ไดแก ตนทาง กลางทาง  
และปลายทาง ตนทางได มีการสงเสริมมาตรการ 3 Rs รวมถึงการดําเนินการคัดแยกขยะ ซ่ึงประสบความสําเร็จ 

ในการคัดแยกขยะอินทรีย มีการจัดตั้งถังขยะเปยกครบทุกครัวเรือน และมีการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน  

โดยการจัดตั้งถังขยะอันตรายชุมชนครบทุกหมูบาน/ชุมชน กลางทาง มุงเนนการจัดการระบบการเก็บขนขยะ
ใหมีประสิทธิภาพ และปลายทาง มุงเนนในการกําจัดขยะใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงสงเสริม 
การจัดกลุมพ้ืนท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Clusters) แตเนื่องจากปจจุบันไดเกิดสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเกิดขยะติดเชื้อจากชุมชนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

หนากากผา และหนากากอนามัย ซ่ึงจําเปนตองไดรับการจัดการอยางถูกตองตามมาตรฐาน เพ่ือลดและปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อโรค รวมท้ังความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของและประชาชน  

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชน และ

เปนไปตาม (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2570) จังหวัดเชียงราย 
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป 2566 จังหวัดเชียงราย ข้ึน 
โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะมุงเนนการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะอันตรายชุมชน การผลักดัน
การดําเนินการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเกิดผลการปฏิบัติ 
ท่ีเปนรูปธรรม การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ และการบันทึกขอมูล 

ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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พันธกิจ 

1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชนให เปนไป 
ตามนโยบายของรัฐบาล ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะของประเทศ  
(พ.ศ. 2565 - 2570) แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

2. สงเสริมใหเกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแตการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา 
มุงเนนการลดใชถุงพลาสติกและโฟม ซ้ือหรือใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการคัดแยก 
ตั้งแตตนทาง โดยใชหลัก 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใชนอย ใชซํ้า และนํากลับมาใชใหม 

3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือนําไป
กําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

4. สนับสนุนและสงเสริมในการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และการมอบหมายใหเอกชนเปนผูดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย 

5. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ 
ภาคประชาชน 

6. เพ่ือกําหนดกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัดเชียงราย โดยการบูรณาการระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการภูมิภาคระดับจังหวัด/
อําเภอในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายดวย 

7. เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปรับใชใหสอดคลอง 
กับบริบทของพ้ืนท่ี และสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดการดําเนินการและการกําหนดเปาหมาย 

1. กําหนดเปาหมายโดยยึดจาก (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะของประเทศ  
(พ.ศ. 2565 - 2570) 

2. วิเคราะหปญหาจากสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ แนวนโยบาย 
ของกระทรวงมหาดไทย ขอเสนอแนะจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 
เพ่ือนํามาเปนฐานคิดในการสรางมาตรการแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area - Base Problems) 

3. กําหนดกรอบการดําเนินงาน 3 ข้ันตอนในการวางแผนและกําหนดมาตรการ คือ ตนทาง  
กลางทาง และปลายทาง  

 ตนทาง   ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด   

 กลางทาง   เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย   
      ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ปลายทาง   ขยะมูลฝอยไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

4. การนําหลัก 3 Rs (3 ช.) : Reduce (ใชนอย) Reuse (ใชซํ้า) และ Recycle (นํากลับมาใชใหม) 

และหลักประชารัฐ ประกอบดวย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน มาใชในการแกไขปญหา 

5. การนํากรอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลมาใชในการกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรายปของ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565-2570) 
 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูล 
ปฐาน 

(รอยละ) 

คาเปาหมาย (รอยละเทียบกับปริมาณท่ีเกิดข้ึน) 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง  

69 70 72 74 76 78 80 

2. ขยะบรรจุภัณฑมีการนํากลับมา 
ใชประโยชน  

       

2.1 พลาสติก 28 50 60 70 80 90 100 

2.2 แกว 75 76 78 80 82 84 86 

2.3 กระดาษ 68 69 70 71 72 73 74 

2.4 อะลูมิเนียม  75 76 77 78 79 80 81 

3. การลดปริมาณขยะอาหารเปรียบเทียบ
จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

38 36 35 34 32 30 28 

4. ของเสียอันตรายชุมชน 
ไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

22 25 30 35 40 45 50 

5. มูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการ 
อยางถูกตอง 

90.85 100 100 100 100 100 100 

6. กากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย 

เขาสูระบบการจัดการอยางถูกตอง  

45 50 60 70 80 90 100 

 

หมายเหตุ :  1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดดวยวิธีการและขอกําหนดในกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หรือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ไดแก การฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ การกําจัดดวยพลังงานความรอน การแปรสภาพเปนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน การกําจัด
แบบผสมผสาน หรือ วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดใหคําแนะนํา 

 2. ขยะบรรจุภัณฑมีการนํากลับมาใชประโยชน หมายถึง ขยะบรรจุภัณฑพลาสติก แกว กระดาษ อะลูมิเนียม โดยที่ขยะพลาสติก คือ พลาสติก
เปาหมายภายใตแผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2566-2570) 

 3. การลดปริมาณขยะอาหารเทียบจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ปริมาณขยะอาหารที่มีการลดการเกิดหรือนํากลับไปใชประโยชน 
 4. ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง หมายถึง ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่นําไปรีไซเคิลยังสถานที่รีไซเคิลที่ไดรับอนุญาต 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน โดยขึ้นทะเบียนเปนโรงงานประเภท 105 และ 106 รวมกับของเสียอันตรายที่สงไปกําจัดยังสถานที่กําจัดของเสีย
อันตรายที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน โดยขึ้นทะเบียนเปนโรงงานประเภท 101 

 5.  มูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการอยางถูกตอง หมายถึง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ไดรับการกําจัดตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545 หมวด 4 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีวิธีการ ไดแก เผาในเตาเผา ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา ทําลายเชื้อดวยความรอน และวิธีอื่น
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 6.  กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายเขาสูระบบการจัดการอยางถูกตอง หมายถึง กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายที่เกิดขึ้นในแตละป และไดแจง 
การขนสงออกไปยังบําบัด/กําจัด/รีไซเคิล ยังโรงงานผูรับดําเนินการที่ไดรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
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เปาประสงคของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป 2566 

จังหวัดเชียงราย 

 

1. ขยะมูลฝอยมีการนํากลับไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน และไดรับการจัดการอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

2. ขยะอินทรียครัวเรือนไดรับการบริหารจัดการและนําไปใชประโยชน 
3. ขยะมูลฝอยไดรับการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน และสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 
4. ขยะอันตรายชุมชนไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

5. ขยะติดเชื้อในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไดรับการจัดการ  อยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

6. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความตระหนักและความเขาใจในการจัดการขยะท่ีตนทางเพ่ิมข้ึน 
7. อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) มีกิจกรรมท่ีสงเสริมสิ่งแวดลอมและพัฒนาสภาพแวดลอม 

ชุมชน 

8. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ และระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป 2566  
จังหวัดเชียงราย 

เปาประสงค 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

1. ดานการจัดการขยะตนทาง 

1.๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย 100 

1.๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดกิจกรรม 
ใหเครือขาย “อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก” อยางนอย 4 ครั้งตอป 

100 

1.๓ หมูบาน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะมูลฝอย 80 
1.๔ ครัวเรือนมีการจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอน 100 

2. ดานการจัดการขยะกลางทาง 

2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกปะเภท 
ในท่ีสาธารณะ และ/หรือสถานท่ีทองเท่ียวทุกแหง 

100 

2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการวางระบบเก็บขนขยะแยกประเภท  
หรือมีประกาศมาตรการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี 

100 

2.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวม 
ขยะอันตรายของจังหวัด 

100 

2.4 หมูบาน/ชุมชน มีการติดตั้งถังขยะ หรือมีจุดรวบรวมขยะติดเชื้อชุมชน 
ตามมาตรการการจัดการขยะในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

100 

3. ดานการจัดการขยะปลายทาง 

3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 90 

3.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุมพ้ืนท่ีการจัดการมูลฝอย (Clusters)  
มีการวางแผนการจัดการขยะรวมกัน 

100 

3.3 ขยะอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 100 
3.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีขยะติดเชื้อชุมชนตกคางตามมาตรการ 

การจัดการขยะในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

100 

4. ดานการบริหารจัดการ 

4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบันทึกขอมูลปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 
อยางถูกตอง ในระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

100 

4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการรายงานขอมูลการบริหารจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อชุมชนอยางถูกตองครบถวน ไปยังจังหวัดตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

70 
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คําอธิบายตัวช้ีวัดเปาประสงค   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา 

1. ดานการจัดการขยะตนทาง 
1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 100 ออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย

หมายถึง องคกรปกครองทองถ่ินตองออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยใหครบทุกแหง  
โดยอาศัยอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 100 มีการจัดกิจกรรมใหเครือขาย “อาสาสมัครทองถิ่น 
รักษโลก” เขารวมอยางนอย 4 ครั้งตอป หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดกิจกรรมใหเครือขาย 

“อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก” ไดรวมกันทํากิจกรรมดานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกปอง  
การอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง อยางนอย 4 ครั้งตอป ตัวอยาง 
ของกิจกรรม เชน กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย การรณรงค
ประชาสัมพันธ การจัดหนวยเฝาระวังเคลื่อนท่ีเร็วสําหรับแจงเหตุท่ีเก่ียวกับขยะ กิจกรรมการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของหมูบาน/ชุมชน การปลูกตนไม เปนตน 

นิยาม อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก หมายถึง บุคคลท่ีมีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ
และอุทิศตนในการทํางานดานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกปอง การอนุรักษและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง แลวสมัครลงทะเบียนเขารวมเครือขาย “อาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก” 

1.3 หมูบาน/ชุมชน รอยละ 80 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนท่ีตนทาง หมายถึง หมูบาน/ชุมชน  

มีการคัดแยกขยะมูลฝอยท้ัง 4 ประเภท ไดแก  
 1) ขยะอินทรีย เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน 
 2) ขยะท่ัวไป เชน หอพลาสติกใสขนม ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร 

เปนตน 
 3) ขยะรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ กระปองเครื่องดื่ม กลองเครื่องดื่มยูเอชที เศษโลหะ ยางรถยนต 

เปนตน 
 4) ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพทเคลื่อนท่ี หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่

เคลื่อนท่ี กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

โดยจัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท หรือแยกถุง หรือมีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย เชน การทําปุยจากขยะอินทรีย (ขยะเปนปุย) กองทุนขยะของผูสูงอายุ ผาปาขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข 

ขยะแลกสิ่งของ ขยะแลกภาษี ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิลชุมชน หรือกลุมการแปรรูป 
ผลิตภัณฑรีไซเคิล เปนตน 

สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

 

  

จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มกีารคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ตนทาง×100

จํานวนหมูบาน/ชมุชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด
 =  

รอยละของหมูบาน/ชุมชนที่มกีารคัดแยก 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ตนทาง 
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1.4 ครัวเรือน รอยละ 100 มีการจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ติดตามผลการดําเนินการและรณรงคการบริหารจัดการขยะอินทรียในระดับครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาล 
โครงการถังขยะเปยกลดโลกรอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเทศไทย ตามโครงการลดกาซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยใหครัวเรือน 

ทุกหลังคาเรือนในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการจัดทําถังขยะเปยก จํานวน 1 จุด  
ในเขตพ้ืนท่ีบานเรือนของตนเอง หรือจัดทําถังขยะเปยกรวม สําหรับครัวเรือนท่ียังไมมีการติดตั้งถังขยะเปยก 
(เชน ประชาชนท่ีอาศัยในหอพัก หรือคอนโดมีเนียม ฯ) ใหมีการจัดเก็บขยะเปยกท่ีครัวเรือนคัดแยกไว  
แลวนําไปรวบรวมท่ีถังขยะเปยก/ขยะอินทรีย ท่ีทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเตรียมไว เปนตน 

สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

 

 

2. ดานการจัดการขยะกลางทาง 

2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในท่ีสาธารณะ  
และ/หรือสถานท่ีทองเท่ียวทุกแหง หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอย
แบบแยกประเภท 2 ประเภท ไดแก ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปเปนสีน้ําเงิน และภาชนะรองรับมูลฝอย 
นํากลับมาใชใหมหรือขยะรีไซเคิลเปนสีเหลือง สําหรับพ้ืนท่ีท่ีตองการเนนในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดใหมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีมีลักษณะโปรงใสก็ได โดยขอใหมีสัญลักษณท่ีบงบอกประเภทขยะโดยชัดเจน รวมถึง

ภาชนะเดิมท่ีสามารถดัดแปลงได  
นิยาม ท่ีสาธารณะ หมายถึง สถานท่ีท่ีประชาชนใชรวมกัน เชน สวนสาธารณะ ทางเดินเทา สนามเด็กเลน  

ท่ีจอดรถสาธารณะ ปายรถเมล เปนตน 

2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 100 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท 
หรือมีประกาศมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี หมายถึง องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินท่ีมีการเก็บขนขยะ มีการวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี เชน มีการกําหนด 
วัน เวลา สถานท่ี ประเภทของขยะมูลฝอย (เชน ขยะมูลฝอยท่ัวไป ขยะมูลฝอยอินทรีย ขยะมูลฝอยนํากลับมา
ใชใหม ฯลฯ) รวมถึงเสนทางการเก็บและขนมูลฝอย แลวแจงวัน เวลา สถานท่ี และเสนทางการเก็บและขนขยะ
มูลฝอยดังกลาวใหผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร (ตามขอ 9 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560)  

กรณีองคกรปกครองปกครองสวนทองถ่ินใดไมมีการเก็บขนขยะมูลฝอย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นจะตองออกมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแยกประเภท 

สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

 
 

 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการวางระบบเก็บขนขยะมลูฝอยแยกประเภท

หรือประกาศมาตรการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภท ×100

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด
   =  

รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มกีารวางระบบเก็บขน 

ขยะมูลฝอยแยกประเภทหรือมปีระกาศมาตรการจดัการ 

ขยะมูลฝอยแยกประเภทใหสอดคลองกับพ้ืนที่ 

 ครัวเรือนที่มีการจัดทาํถังขยะเปยกลดโลกรอน×100

ครัวเรือนทั้งหมด
 =  รอยละของครัวเรือนที่มีการจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอน 
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2.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 100 มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตราย 
ของจังหวัด หรือมีการนําสงไปใหบริษัทเอกชนนําไปกําจัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการขนขยะอันตรายชุมชน หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนในหมูบานหรือชุมชน และมีการขน 
ขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด เพ่ือรวบรวมและนําสงไปกําจัดตอไป หรือองคกร
ปกครองสวนถ่ินมีการขนขยะอันตรายชุมชนสงไปใหบริษัทเอกชนนําไปกําจัดโดยตรง 

นิยาม ขยะอันตรายชุมชน หมายถึง ขยะท่ีมีความเปนอันตราย หรือมีสวนประกอบเปนสารท่ีมีอันตราย  
เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพทเคลื่อนท่ี หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่เคลื่อนท่ี กระปองสเปรยบรรจุสี
หรือสารเคมี เปนตน  

สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

 

 

 

2.4 หมูบาน/ชุมชน รอยละ 100 มีการติดตั้งถังขยะหรือมีจุดรวบรวมขยะติดเช้ือตามมาตรการ 
การจัดการขยะในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง 

หมูบาน/ชุมชนจะตองมีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะติดเชื้อหรือมีจุดรวบรวมขยะติดเชื้อ ตามมาตรการ 
การจัดการขยะในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก 

การระบาดของโรคดังกลาว กอใหเกิดมูลฝอยติดเชื้อจํานวนมาก ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับการจัดการอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของและประชาชน โดยตองจัดใหมีถังขยะติดเชื้อไวในท่ีสาธารณะหรือจุดรวบรวม เพ่ือเปนจุดท้ิงขยะ
หนากากอนามัยและหนากากผาโดยเฉพาะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ 
ว 4290 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 และมีการรายงานผลการดําเนินการใหจังหวัดเชียงรายทราบดวย 

  สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

 

 

 

  

หมูบาน/ชุมชนท่ีมีการจัดต้ังถังขยะหนากากอนามัยและหนากากผา ตามมาตรการการจดัการขยะ

ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

หมูบาน/ชุมชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังหมด
 × 100 =  

รอยละ "ของหมูบาน/ชุมชนท่ีมีถังขยะหรือจุดรวบรวม 

ขยะติดเช้ือ " ตามมาตรการการจัดการขยะในชวงสถานการณ

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

.
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการขนขยะอันตรายชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังหมด
 × 100 =  

รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีม่ีการขนขยะอันตรายชมุชน 

ไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด 

หรือมีการนําสงไปใหบริษัทเอกชนนําไปกําจัด 
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3. ดานการจัดการขยะปลายทาง 

3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ รอยละ 100 
นิยาม 
1) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายถึง ขยะมูลฝอย ซ่ึงคํานวณ

จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย คูณดวยจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ป พ.ศ. 2565 (สูตรอัตรา 
การคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ตามกรมควบคุมมลพิษกําหนด) 

2) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตอง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัด 
อยางถูกตอง รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชน 

3) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดอยางถูกตอง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดดวยวิธีการ 

อยางหนึ่งอยางใด ไดแก การฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) เตาเผาท่ีมีระบบกําจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทําปุย 
(Compost) การแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิง (RDF) การกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) การฝงกลบ
แบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดนอยกวา 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดนอยกวา 10 ตัน/วัน  
ท่ีมีระบบกําจัดอากาศเสีย 

4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชน หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนํากลับมาใชประโยชน  
ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กองทุนขยะของผูสูงอายุ ผาปาขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข ขยะแลกสิ่งของ ขยะแลกภาษี 
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ กิจกรรมรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กิจกรรม
ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิลชุมชน กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เปนตน รวมท้ังปริมาณ
ขยะรีไซเคิลท่ีมีการคัดแยกท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชน 

การคํานวณในเขตพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

การคํานวณภาพรวมระดับจังหวัด 

 

 

 

 

สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

1. รอยละของขยะมูลฝอยไดรับการจัดการอยางถูกตอง =  (ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดอยางถูกตอง + ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาํกลับมาใชประโยชน) x 100  

                                                                                                      ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

 
2. รอยละของขยะมูลฝอยไดรับการจัดการอยางถูกตอง =  (ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนําไปกําจัดอยางถูกตอง + ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชน) x 100  

                                                                             อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ คพ. x จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 

  

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น 

(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่ทองถ่ิน/หนวยงานจัดเก็บ 

เกบ็ขนไปกําจัด 

ลบ ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่นําไปใชประโยชน 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนฝอยที่เกิดข้ึน 

(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X 

จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร) 

ลบ 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่ทองถ่ิน/หนวยงานจัดเก็บ 

ลบ 

ปริมาณขยะมูลฝอยในทองถ่ินที่ไมมีการ

บรกิารเก็บขนขยะมูลฝอย โดยไมมีการกําจัด

ในรูปแบบครัวเรอืนที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการ หรือไมเปนเขตพืน้ที่ zero waste 

(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X 

จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่นําไปใชประโยชน 

หรือ 
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3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) รอยละ 100 มีการวางแผน
จัดการขยะมูลฝอย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินเฉพาะท่ีอยูในกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการกําหนดแผนการจัดการขยะมูลฝอย 

สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

3.3 ขยะอันตรายชุมชน รอยละ 90 ท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณ 

ขยะอันตรายชุมชนท่ีรวบรวมจากชุมชนไดสงไปใหบริษัทเอกชนกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ท้ังกรณี 
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงกําจัดเองโดยตรง หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาภาพรวบรวมและนําสง
บริษัทเอกชนเพ่ือกําจัด 

สูตรการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  

 

 

3.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 100 ไมมีขยะติดเช้ือตกคาง ตามมาตรการการจัดการขยะ
ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะตองมีการจัดการกับขยะติดเชื้อ เชน มีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ ไดแก หนากากอนามัย 
หนากากผ า เครื่ องตรวจเชื้ อ Antigen Test Kits (ATK)  ฯลฯ ตามมาตรการจัดการขยะในชวงสถานการณ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือตามแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ 
ของจังหวัดเชียงราย มีการนําสงเพ่ือไปรวบรวมกับสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการท่ีไดรับอนุญาต 
เปนการชั่วคราวเพ่ือกําจัดขยะติดเชื้ออยางถูกตองตามหลักวิชาการตอไป โดยตองไมมีขยะติดเชื้อตกคาง  
เพ่ือลดและปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
และประชาชน 

สูตรการคํานวณ : รอยละองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมีขยะติดเชื้อตกคางตามมาตรการ 
การจัดการขยะในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 

 

 

  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกลุมพ้ืนท่ี
ในการจัดการมูลฝอย (clusters)

 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท่ีมีการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย 

  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกลุมพ้ืนท่ีการจัดการมูลฝอยท้ังหมด

× 100 =  

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนท่ีรวบรวมจากชุมชน ไดสงไปใหบริษัทเอกชนกําจัด 
ปริมาณขยะอันตรายชุมชนท่ีรวบรวมท้ังหมด

× 100 =  รอยละของปริมาณขยะอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

           

 

รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุมพ้ืนที่ในการจัดการ 
มูลฝอย (Clusters) ที่มีวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย 

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการขนสงหรือกําจัดมูลฝอยตดิเชือ้ × 100

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด
 =  

รอยละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ไมมีขยะติดเชื้อตกคาง 
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4. ดานการบริหารจัดการ 

4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 100 มีการบันทึกขอมูลปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนรายเดือน 
ในระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกตอง 

คําอธิบาย :  

1) บันทึกขอมูลปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนรายเดือนในระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกตอง หมายถึง ขอมูลปริมาณขยะรายเดือนท่ีบันทึกในระบบสารสนเทศ 
ดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มฝ.2) มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ไมเกิน 3 เทา  
เทียบกับปริมาณขยะท่ีคํานวณจากฐานประชากรตามทะเบียนราษฎร 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบันทึกขอมูลปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนรายเดือนในระบบสารสนเทศ

ดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางถูกตอง หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ท่ีบันทึกขอมูลปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนรายเดือนในระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 

สูตรการคํานวณ : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบันทึกขอมูลปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 
ในระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกตอง (ตอเดือน) 

 

 

 

4.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 65 มีการรายงานขอมูลการบริหารจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
ชุมชนอยางถูกตองครบถวนไปยังจังหวัด 

คําอธิบาย :  
1) บันทึกขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อชุมชนท่ีเกิดข้ึนรายเดือนในระบบรายงานการจัดการมูลฝอย 

ติดเชื้อชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกตอง หมายถึง ขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อชุมชนรายเดือน 
ท่ีบันทึกในระบบรายงานนั้น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนไมเกิน 2 เทา เม่ือเทียบกับปริมาณขยะท่ีคํานวณ
จากอัตราการสรางมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนตอคนตอวัน (0.65 กิโลกรัม ตอคน ตอวัน) 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบันทึกขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนรายเดือนในระบบ

รายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางถูกตอง หมายถึง องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีบันทึกขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนรายเดือนในระบบรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) 

สูตรการคํานวณ : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบันทึกขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดข้ึนในระบบระบบรายงานอยางถูกตอง (ตอเดือน) 

 

 

 

 

.

.
จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่บันทึกขอมูลปริมาณขยะรายเดือนถูกตอง ×  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด
 =  

 

 

รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่มีการบันทึกขอมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือน 

ในระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกตอง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บันทึกขอมูล

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อชุมชนรายเดือนถูกตอง ×  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด

 =  

 

รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่มีการรายงานขอมูลการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน 

อยางถูกตองครบถวนไปยังจังหวัด 
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1. มาตรการการดําเนินงานตามแผนรณรงค “แยกกอนท้ิง” เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในพิธีมอบรางวัลใหแกจังหวัดท่ีชนะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ
ประจําป พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาลโดยใหกระทรวงมหาดไทย 
รณรงคใหครัวเรือนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดปริมาณขยะ ใชหลักการใชนอย ใชซํ้า นํากลับมาใชใหม 

สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการลดขยะตนทางของประชาชน 

พลเอกอนุพงษ  เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบนโยบายการบริหาร
จัดการขยะ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 2560 วา การใชหลักการ 3 Rs หรือ 3 ช : Reduce (ใชนอย) Reuse 
(ใชซํ้า) Recycle (นํากลับมาใชใหม) จะสงผลถึงข้ันตอนการกําจัดขยะปลายทาง ชวยใหการกําจัดขยะงายข้ึน
และลดตนทุนการกําจัดขยะลง ถาเราไดรณรงคใหทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของตั้งแตตนทาง โดยทุกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรวมมือกัน ก็จะทําใหสถานการณขยะของประเทศดีข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนั้นองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินควรจัดทําปายกําหนดสีเพ่ือแยกขยะใสถุงจํานวน 4 ประเภทสําหรับขยะจากครัวเรือน และตั้งถัง
ขยะ 2 สี คือ สีเหลืองสําหรับขยะรีไซเคิล และสีน้ําเงินสําหรับขยะท่ัวไป สวนขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะ แนวทาง
ในการจัดเก็บและการกําจัดขยะ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสม  

จังหวัดเชียงรายจึงไดจัดทําแผนรณรงค “แยกกอนท้ิง” ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะ 

มูลฝอยชุมชน และเพ่ือสรางแรงกระตุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลักวิชาการ ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง  
โดยใหจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมูบาน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือนรวมดําเนินการ 
ตามแผน ซ่ึงมีข้ันตอนและแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 จังหวัด  
1.1.1 จังหวัดเชียงรายจัดประชุมผูเก่ียวของและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือชี้แจงแผนฯ พิจารณา

กําหนดเวลา เปาหมายและกิจกรรมในการคัดแยก และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของเกิดความเขาใจภาพรวมของกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ชุมชนและกรอบระยะเวลาดําเนินการ รวมถึงพิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพรอม 
และศักยภาพเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับพ้ืนท่ีจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน (Clusters) 

มาตรการสงเสริมและสนับสนนุการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ใหประสบความสําเร็จ 
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1.2.2 จังหวัดเชียงรายกําหนดและประกาศแผน เป าหมายและกิจกรรม ในการคัดแยกขยะ 
และการเก็บขนขยะแยกประเภท เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงภายในจังหวัดถือเปนเปาหมาย 
ในการดําเนินการรวมกัน 

1.2.3 จังหวัดจัดกิจกรรมเพ่ือเริ่มตนปฏิบัติการตามแผนรณรงค “แยกกอนท้ิง”  

1.2.4 เริ่มการรณรงคและประชาสัมพันธ สรางการรับรูการคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด  
ท่ีสาธารณะ สถานประกอบการ และรานคาในหมูบาน 

1.2.5 เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาภาพ Clusters สงแผนดําเนินงานการกําจัดขยะมูลฝอย 
ในระดับ Clusters ตามขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 ใหจังหวัดเชียงราย 

1.2.6 ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายกํากับ ติดตาม และเรงรัดการดําเนินการตางๆ ใหเปนไป 

ตามเปาหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน 
1.2.7 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย 

       1) อํานวยการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน และประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 2) ติดตามผลการดําเนินงานและสรุปรายงานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
 3) ใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงานของจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.2.8 ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย 
 1) สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน โดยกํากับใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอ และคณะกรรมการ 

หมูบานรวมปฏิบัติตามแผน 
  2) กําหนดตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนประเด็นในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนในระดับ

อําเภอ หมูบาน/ชุมชน 
1.2.9 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

1) กํากับดูแล สงเสริม สนับสนุนการประสานงาน การปฏิบัติภารกิจรวมกับสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย และสํานักงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อนแผนงาน 

2) สงเสริม สนับสนุน เผยแพร ใหคําปรึกษา พัฒนาองคความรู และสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนเครือขายและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการท่ีเก่ียวของ 

1.2.10 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 
  1) กํากับดูแล สงเสริม สนับสนุนการประสานงาน การปฏิบัติภารกิจรวมกับสํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อนแผนงาน 
 2) สงเสริม สนับสนุน เผยแพร ใหคําปรึกษา พัฒนาองคความรู และสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนเครือขายและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการท่ีเก่ียวของ 
 

1.2 อําเภอ 
1.2.1 เม่ือไดมีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแลว ใหนายอําเภอจัดประชุมผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการท่ีเก่ียวของ และกํานันทุกตําบล เพ่ือชี้แจงแนวทางข้ันตอน วิธีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย เพ่ือใหทุกหมูบาน/ชุมชน รวมดําเนินการ 
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1.2.2 ดําเนินการรณรงคและประชาสัมพันธ สรางการรับรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
โรงเรียน วัด ท่ีสาธารณะ หางราน รานคาในหมูบาน เปนตน โดยใหอําเภอเริ่มตนการรณรงค และประชาสัมพันธ 
ภายในกําหนดเวลาท่ีจังหวัดกําหนด 

1.2.3 กํากับ ติดตามและเรงรัดการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอใหเปนไป 

ตามเปาหมายในแผนฯ ของจังหวัด 
1.2.4 ในวันประชุมกํานัน ผูใหญบาน ใหนายอําเภอประชุมชี้แจงและทําความเขาใจกับกํานัน 

ผูใหญบาน โดยใหกํานัน ผูใหญบาน มอบหมายใหคณะกรรมการหมูบานทําการรณรงคใหทุกครัวเรือน 
มีถังขยะอินทรีย และใหทุกหมูบาน/ชุมชน ใชหลักการ 3 ช. (ใชนอย ใชซํ้า นํากลับมาใชใหม) ในการบริหาร
จัดการขยะ 

1.2.5 ใหนายอําเภอดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกํานัน ผูใหญบาน รวมกัน
กําหนดใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนท่ีปลอดภัย เหมาะสม และประชาสัมพันธ 
ใหทุกหมูบาน/ชุมชน นําขยะอันตรายชุมชนไปรวบรวมไว รอการเก็บขน 

 
1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.3.1  องคการบริหารสวนจังหวัด ใหดําเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนตามแนวทางท่ีกําหนด 
ไวแลว ตามขอสั่งการและแนวทางการดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด 

1.3.2  เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
  1.3.2.1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1) เม่ือไดมีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแลว ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจัดประชุมขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ใหทราบแนวทาง ข้ันตอน 
วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน 

2) กําหนดแนวทางหรือวิธีการจัดทําสัญลักษณแยกประเภทขยะ เพ่ือความสะดวก 
ในการจัดเก็บขยะของเจาหนาท่ีเก็บขยะ เชน การใชถุงขยะสีแยกประเภท  หรือการใชสต๊ิกเกอรสีแยกประเภท

ติดท่ีถุงขยะ หรือการใชเชือกสีแยกประเภทมัดปากถุงขยะ หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทท่ีถุงขยะ เปนตน 
และดําเนินการประชาสัมพันธใหครัวเรือนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับรูรวมกัน 

3) เริ่มการรณรงคและประชาสัมพันธ สรางการรับรูและสงเสริมการสรางวินัย  
“แยกกอนท้ิง” และหลักการ ๓ ช. (ใชนอย ใชซํ้า นํากลับมาใชใหม) ภายในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 

4) จัดกิจกรรมเพ่ือเริ่มตนการปฏิบัติตามแผนรณรงค “แยกกอนท้ิง” 

5) จัดทําสัญลักษณกําหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภทในหมูบาน/ชุมชน  
เชน การจัดทําปาย ปกธง หรือสัญลักษณอ่ืน ๆ เปนตน ตามตัวอยางหรือตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี
อยางตอเนื่อง 

6) จัดทําประกาศหลักเกณฑ วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนสงขยะ วิธีการ 
คัดแยก เสนทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะอินทรีย ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล  

และขยะอันตรายชุมชน และประกาศเพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบรับรูโดยท่ัวกัน  
เชน เสียงตามสาย หอกระจายขาว ปายประชาสัมพันธ การเคาะประตูบาน เปนตน โดยถือปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
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อยางเครงครัด สรางวินัย ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมท่ีดีใหแกประชาชนในการรวมกันคัดแยะและกําจัดขยะ
มูลฝอยในระดับครัวเรือนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7) ใหจัดทําถังขยะแยกประเภท และนําไปวางตั้งไวในพ้ืนท่ีสาธารณะอยางนอย 
จุดละ 2 ถัง ประกอบดวย ถังขยะสีน้ําเงินสําหรับขยะท่ัวไป และถังขยะสีเหลืองสําหรับขยะรีไซเคิล ตามตัวอยาง 

หรือตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี 
8) รณรงคและใหคําแนะนําใหทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีถังขยะ

อินทรียทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือนไมมีพ้ืนท่ีจัดทําถังขยะอินทรีย ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 
จัดใหมีจุดรวบรวมขยะอินทรีย ตามตัวอยางหรือตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี 

  1.3.2.2. การสรางการรับรูและสงเสริมการสรางวินัย “แยกกอนท้ิง” 

1) จัดใหมีการอบรมผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน และผูท่ีเก่ียวของ ใหความรู 
วิธีการคัดแยกขยะ วัสดุรีไซเคิล ขยะอินทรีย และขยะอันตราย 

2) จัดใหมีการอบรมครูในโรงเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือนและการแยกขยะกอนท้ิง  เพ่ือใหถายทอดความรูแกนักเรียน และใหนักเรียนนําไป
ถายทอดใหกับผูปกครอง และนําไปปฏิบัติในหมูบาน/ชุมชน 

3) รวมกับกํานัน ผูใหญบาน อบรมใหความรูแกผูแทนครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบ หารือรวมกันเรื่องวัน เวลา และกําหนดเสนทางการเก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะการบริหาร 
จัดการขยะอินทรีย ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําประกาศ 
 

1.4 หมูบาน/ชุมชน 

1.4.1 กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน/ผูนําชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทําการรณรงค 
ใหความรูแกครัวเรือนในหมูบาน/ชุมชน ใหเขาใจหลักการบริหารจัดการขยะโดยใชหลักการ 3 ช. (ใชนอย ใช
ซํ้า นํากลับมาใชใหม) 

1.4.2 รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหมีจุดรวบรวม และคัดแยกขยะในหมูบาน/
ชุมชน 

1.4.3 รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําถังขยะอินทรียรวมของหมูบาน/ชุมชน และรณรงค 
ใหครัวเรือนในหมูบาน/ชุมชน จัดทําถังขยะอินทรียภายในบานเรือน ตามตัวอยางหรือตามความเหมาะสม 
ของแตละพ้ืนท่ี 

 
1.5 การติดตามผล 

1.5.1 คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ติดตามผลการดําเนินการ 
เพ่ือใหขอเสนอแนะ แกไขปญหา/อุปสรรค ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.5.2 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงรายมอบหมายใหสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอําเภอติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของในระดับพ้ืนท่ี 

1.5.3 ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย มอบหมายใหท่ีทําการปกครองอําเภอ ติดตามความกาวหนา 

ของอําเภอ ท้ังระดับตําบลและหมูบาน/ชุมชน  
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2. มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด (ตนทาง) 
เพ่ือใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและนํากลับมา 

ใชประโยชนได รวมท้ังเพ่ือปองกันและควบคุมการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง มีแนวทาง      
การจัดการ ดังนี้ 

2.1 การใชหลักการ 3 Rs :  Reduce Reuse และ Recycle  หรือ 3 ช: ใชนอย  ใชซํ้า และนํากลับมา
ใชใหม 

2.1.1  Reduce (ใชนอย) การใชนอย คือ การลดระดับการใชในปจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช
ใหอยูในสัดสวนท่ีพอเหมาะ เพ่ือเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึน เชน การใชถุงผาหรือตะกรา 
ในการซ้ือของแทนการใชถุงพลาสติก การไมรับถุงพลาสติก การใชผาเช็ดหนาแทนการใชทิชชู ใชปนโต 

หรือกลองขาวใสอาหารแทนการใชโฟม การใชแกวสวนตัวแทนการใชแกวครั้งเดียวท้ิง การเลือกซ้ือบรรจุภัณฑ
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หลีกเลี่ยงการใชวัสดุสิ้นเปลืองแบบใชครั้งเดียว การบริโภคท่ีพอเพียง เปนตน 

2.1.2  Reuse (ใชซํ้า) การใชซํ้า คือ การนําสิ่งของท่ีใชแลวและยังสามารถใชงานได กลับมา 
ใชประโยชนอีก เชน การใชกระดาษท้ังสองหนา การนําเสื้อผาท่ีไมใชแลวไปบริจาค การใชถานไฟฉาย 
แบบชารจใหมได การใชภาชนะท่ีสามารถใชซํ้าได การใชบรรจุภัณฑซํ้าหลายครั้งกอนท้ิง การเลือกซ้ือสินคา 

ท่ีสามารถใชซํ้าได การซอมแซมอุปกรณและสิ่งของตางๆ ไมท้ิงขยะ เปนตน 
2.1.3  Recycle (นํากลับมาใชใหม) การนํากลับมาใชใหม คือ การนําวัสดุตางๆ เชน กระดาษ แกว 

พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม เปนตน มาแปรรูปโดยกรรมวิธีตางๆ เพ่ือนํากลับมาใชใหม เชน การนํากระปอง
อลูมิเนียมมาหลอมเปนขาเทียม นํากลองเครื่องดื่ม UHT หรือถุงน้ํายาปรับผานุมมาแปรรูปเปนกระเปา เปนตน 

2.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทาง หรือแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย สนับสนุนและขยายผลใหประชาชน

มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีตนทาง หรือแหลงกําเนิดมูลฝอย ตั้งแตระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ  
สถานท่ีราชการ ศาสนสถาน สถานบริการตางๆ ท้ังในชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียว เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะ
มูลฝอย ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะมูลฝอย และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม
ใหมากท่ีสุด ดังนี้ 

2.2.1 คัดแยกขยะท่ัวไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนํากลับมาใชใหม โดยบรรจุขยะท่ัวไป                

ลงในถุงขยะสีน้ําเงิน และขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนํากลับมาใชใหมบรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง หรือถุงท่ีมีสัญลักษณ 
หรือขอความระบุอยูบนถุงก็ได 

2.2.2 คัดแยกขยะท่ัวไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนํากลับมาใชใหมและขยะเศษอาหาร 
หรือขยะอินทรีย โดยบรรจุขยะท่ัวไปลงในถุงขยะสีน้ําเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนํากลับมาใชใหมบรรจุ 
ลงในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรียบรรจุลงในถุงขยะสีเขียว หรือถุงท่ีมีสัญลักษณ 

หรือขอความระบุอยูบนถุงก็ได 
2.2.3 คัดแยกขยะท่ัวไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนํากลับมาใชใหมและขยะเศษอาหาร 

หรือขยะอินทรียและขยะอันตราย  โดยบรรจุขยะท่ัวไปลงในถุงขยะสีน้ําเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีนํากลับมา
ใชใหมบรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรียบรรจุลงในถุงขยะสีเขียว และขยะพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนบรรจุลงในถุงขยะสีสม หรือถุงท่ีมีสัญลักษณหรือขอความระบุอยูบนถุงก็ได 
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2.3 การจัดการขยะโดยเครือขาย “อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)” เปนเครือขายท่ีเกิดข้ึน 
จากความรวมมือของบุคคลท่ีมีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทํางาน 
ดานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกปอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมมือกันในการวางแผนและเลือกวิธีการจัดการมูลฝอยในหมูบาน/ 

ชุมชน ตั้งแตการสงเสริมสนับสนุนการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การใชประโยชน 
จากขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมรวมกันในชุมชน เชน การจัดต้ังธนาคารขยะ  
การจัดตลาดนัดขยะ การเชิญชวนเอกชนเขามารับซ้ือขยะในหมูบาน/ชุมชน เปนกระบอกเสียงในการสราง
ความรูและความเขาใจแกประชาชนในการคัดแยกขยะและการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมรวมกัน
ในการทําความสะอาดในวันสําคัญตางๆ การสงเสริมการเลี้ยงไสเดือนดิน การทําปุยหมักฯลฯ สําหรับ 

การจัดกิจกรรมตางๆ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและบริบทของแตละพ้ืนท่ี โดยในป พ.ศ. 2566 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดกิจกรรมใหเครือขาย “อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.)” เขารวมโดยแบงเปน 4 ไตรมาส  
ตามชวงฤดูกาล และปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงเวลา รายละเอียดตามตารางปฏิทินแนวทาง 
การจัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.)  

2.4 มาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 

กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ” ภายใตโครงการ  
“ทําความดีดวยใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” โดยมอบหมายทุกหนวยงานภาครัฐดําเนินการพรอมกันท่ัวประเทศ 
ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 และใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดให “ผลการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย” เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 
โครงการ “ทําความดีดวยใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช ถุงพลาสติกหูหิ้ว  

และงดใชโฟมบรรจุอาหาร โดยการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ซ่ึงมีกิจกรรมภายใตโครงการดังกลาว ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้  

2.4.1 กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 
2.4.2 กิจกรรมรณรงคทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก 
2.4.3 กิจกรรมการลดใชถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใชโฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ 

2.4.4 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ งดการใชพลาสติกและโฟมในสวนสัตว 
2.4.5 กิจกรรมการจัดการขยะบกสูทะเลในพ้ืนท่ี 24 จังหวัดชายทะเล  

ท้ังนี้ ไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําของหัวหนาสวนราชการภาครัฐดวย 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
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3. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กลางทาง) 
 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนสง 

ขยะมูลฝอยประเภทตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการกําจัดขยะมูลฝอยตอไปได มีแนวทางการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

3.1 การสรางระบบฐานขอมูลเพ่ือนําไปสูการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี กรมสงเสริม 

การปกครองทองถ่ินไดสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีทองถ่ินจัดเก็บและนําไปกําจัด เริ่มดําเนินการ 
ในป พ.ศ. 2560 และนํามาเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2559 เชน ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีจัดเก็บไดเพ่ือนําไปกําจัด องคประกอบขยะท่ีจัดเก็บไดในพ้ืนท่ี คาใชจายในการดําเนินการทุกดาน และพิจารณา 
ความครอบคลุมพ้ืนท่ีการใหบริการการเก็บขนวาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีหรือไม หากไมครอบคลุม ควรมีการสงเสริม 

ใหเกิดการบริการท่ีครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบันทึกขอมูลในแบบรายงาน
ผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจําเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(มฝ.2) ผานระบบสารเทศ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการวิเคราะหกําหนดนโยบาย การวางแผน
งาน/โครงการ และการเลือกใชเทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงในป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอย รวมถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขาในระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเชนกัน ดังนั้น จึงเปนสิ่งท่ี
จําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําฐานขอมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการเก็บ
รวบรวมผลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน ขยะท่ีจัดเก็บไดจากครัวเรือน สถานท่ีกําจัดขยะ หนวยงานท่ีรับจางเก็บ 
ขน หรือรับกําจัดขยะ เปนตน นํามาประมวลผลขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตอไป 

3.2 การรณรงคและประชาสัมพันธการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทางหรือแหลงกําเนิด 
ขยะมูลฝอย เพ่ือสรางความรูและความเขาใจ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ไดตระหนัก 
และมีจิตสํานึกในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทางหรือแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย  

3.3 การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อยางนอย 2 ประเภท ไวในสถานท่ีสาธารณะ 
ใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานท่ีนั้นๆ ไดแก ภาชนะรองรับ 

ขยะมูลฝอยท่ัวไปเปนสีน้ําเงิน  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหมเปนสีเหลือง 
สําหรับพ้ืนท่ีท่ีตองการเนนในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีมีลักษณะโปรงใสก็ได  
โดยขอใหมีสัญลักษณท่ีบงบอกประเภทของขยะโดยชัดเจน รวมถึงภาชนะเดิมท่ีสามารถดัดแปลงได สําหรับ 
ในพ้ืนท่ีของเอกชน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกขอกําหนดทองถ่ินเพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครอง
สถานท่ีของเอกชนท่ีเปดใหประชาชนเขาไปได ตองจัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหเพียงพอและเหมาะสม

กับประเภท ปริมาณขยะมูลฝอย และกิจกรรมในสถานท่ีแหงนั้น โดยอยางนอยตองมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาว ไดแก ปมน้ํามัน หอพัก โรงแรม 
หางสรรพสินคา สถานท่ีจําหนายอาหาร ตลาดน้ํา/ตลาดนัด/ถนนคนเดินสถานบันเทิง สถานท่ีทองเท่ียว  
และสถานพยาบาลของเอกชน ฯลฯ 
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3.4 กําหนดจุดหรือสถานท่ีรวบรวม “ขยะอันตรายจากชุมชน” โดยการจัดวางภาชนะรองรับขยะพิษ
หรือขยะอันตรายจากชุมชนไวในพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนอาศัยอยูหนาแนนในหมูบานหรือชุมชนแหงนั้น 
อยางนอย 1 จุด  

 3.5 กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเสนทางการเก็บขนขยะมูลฝอยใหแกประชาชน และประชาสัมพันธ 

ชี้แจงใหประชาชนทราบอยางเปดเผยผานสื่อประชาสัมพันธตาง  ๆเชน เสียงตามสาย หอกระจายขาว ปายประชาสัมพันธ  
เปนตน  

3.6 จัดใหมีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยใหมียานพาหนะขนสงขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอ และดําเนินการ 
ตามมาตรฐาน ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3.7 จัดใหมีสถานีขนถายขยะมูลฝอยสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนเจาของสถานท่ีกําจัด

ขยะมูลฝอย หากระยะทางในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหมูบาน/ชุมชนหางจากสถานท่ีกําจัด 
ขยะมูลฝอยควรจัดใหมีสถานีขนถายขยะมูลฝอย เพ่ือเปนสถานท่ีตั้งกลางระหวางแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 
กับสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และเปนท่ีพักหรือรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดจากในหมูบาน/ชุมชน  
เพ่ือลดระยะทาง การขนสงขยะมูลฝอยกอนสงไปยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย สําหรับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท่ีอยูหางไกลจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเกินกวา 40 กิโลเมตร หากจําเปนตองขนสงขยะมูลฝอย

ไปกําจัดรวมกับสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืน และไมมียานพาหนะขนสง
ขยะมูลฝอยเพียงพอท่ีจะขนสงไปยังสถานท่ีกําจัด ควรจัดใหมีสถานีขนถายขยะมูลฝอยเพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอย
ท่ีรอการขนสงไปยังสถานท่ีกําจัด เพ่ือลดคาใชจายในการขนสง โดยจะตองพิจารณาตามความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1) ระยะทางในการขนสงขยะมูลฝอยไปยังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 40-50 กิโลเมตร  

โดยตองพิจารณาความคุมคาในการขนสงไปยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  
2) การออกแบบและการกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอยใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐาน  

หรือขอกําหนดของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ หรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรับได   
3) ความสามารถในการบริหารจัดการระดับทองถ่ิน และความพรอมของบุคลากรในการดําเนินการ 

3.8 ออกขอกําหนดทองถิ่น เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย 

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จนถึงปจจุบัน กฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ. 2560 รวมท้ังอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บ ขนและกําจัดขยะมูลฝอย ตามกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

พ.ศ. 2559  
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4. มาตรการการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนใหไดรับการกําจัดอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 

4.1 กําจัดขยะมูลฝอยตกคาง (ขยะมูลฝอยเกา) ขยะมูลฝอยตกคางจะตองไดรับการกําจัดใหหมดไป 
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

4.1.1 สํารวจ ประเมิน สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือปดหรือจัดทําแผนงานฟนฟูสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอย 

4.1.2 ปด/หรือฟนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยเกา  
โดยการรื้อรอนขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีบอขยะมูลฝอย และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเปนเชื้อเพลิง (Refuse 
Derived Fuel: RDF) เพ่ือสงไปเปนวัตถุดิบใหแกโรงงานเอกชน หรือสงไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพ่ือผลิต 
เปนพลังงานไฟฟา (รูปแบบการดําเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเปนเชื้อเพลิง RDF) โดยถือปฏิบัต ิ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ขอ 23 กรณีองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินรวมกับเอกชนท่ีไดรับมอบหมาย นํามูลฝอยท่ีจัดเก็บไดไปดําเนินการใชหรือหาประโยชนโดยวิธีการ
จําหนาย จาย โอน ตามขอ 22 และขอตกลงในหมวด 3 ซ่ึงกําหนดใหจัดทําขอเสนอโครงการเสนอ 
ตอคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงศักยภาพ ตนทุน ความคุมคา 
และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

4.1.3 ดําเนินการฟนฟู/ปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดยใหดําเนินการฟนฟู/ปรับปรุง
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ คือ สถานท่ีกําจัดขยะท่ีมีการเทกองขยะมูลฝอยแบบเปด 
(Open Dump) และสถานท่ีฝงกลบขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการใหเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
แบบควบคุม (Controlled Dump) หรือฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) หรือใหดําเนินการ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ขอ 12 และหมวด 3 เปนตนไป 

4.1.4 ติดตามตรวจสอบการปนเปอนน้ําชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
4.1.5 การจัดตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ี 

4.2 การสรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนควรไดรับการจัดการและกําจัด
ใหหมดทุกวัน ไมควรมีขยะตกคางหรือขยะสะสม และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอย 
ควรมีการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน คือ การจัดใหมีสถานท่ีหรือศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยหรือแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน ท้ังนี้ การสงไปยังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
เริ่มตนตองมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยและนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชนมากท่ีสุด สวนท่ีเหลือจึงจะนําไป
กําจัดยังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงจะทําใหขนาดพ้ืนท่ีท่ีใชในการกําจัดขยะมูลฝอยลดลง และยังลดตนทุน
การกําจัดอีกดวย ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมของแตละกลุมพ้ืนท่ี 
ดังนี้ 

4.2.1  การรวมกลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอย (Clusters) กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหทุกจังหวัด
ดําเนินการรวมกลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปจจุบันจังหวัดเชียงราย 
มีการรวมกลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอย (Clusters) จํานวน 3 กลุม (ไมรวมองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย) 
โดยใหถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
วาดวยการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
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4.2.2  การเลือกใชวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยตามประเภทขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยไดกําหนด 
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

• การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

• การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ 

• การกําจัดดวยพลังงานความรอน 

• การแปรสภาพเปนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

• วิธีการอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดใหคําแนะนํา
ตามท่ีเห็นสมควร 

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองพิจารณาดําเนินการนําขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดไปกําจัดในสถานท่ี 
ท่ีมีวิธีการกําจัดท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ สําหรับในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมีการใหบริการ 
เก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. 2560 ในหมวดท่ี 3 เปนตนไป คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการกับหนวยงานของรัฐ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือจัดใหมีการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยใหปฏิบัติตามแนวทาง 
ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดวยการทําความตกลงรวมกัน
จัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 13 วรรคสอง ท่ีไดกําหนดให กรณีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมอบหมายหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
ใหถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
วาดวยการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอนุโลม 
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5. มาตรการจัดการขยะในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพรระบาด 

รุนแรงหลายพ้ืนท่ี สงผลใหมีจํานวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อ 

เปนจํานวนมาก ซ่ึงตองไดรับการจัดการอยางถูกตอง เปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือลดและปองกันการแพรระบาด

ของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของและประชาชน ซ่ึงทางกระทรวงมหาดไทยไดแจง
คําแนะนําของกรมอนามัยเก่ียวกับแนวทางการจัดการมูลฝอยสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับ 

การจัดการขยะในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับเจาหนาท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีมาตรการหลัก 3 มาตรการ ไดแก มาตรการรณรงคคัดแยกขยะ มาตรการ

เก็บขยะ และมาตรการกําจัดขยะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0820.2/ว 4290  
ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564      

5.1 มาตรการตนทาง รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เชน หนากาก
อนามัย หนากากผา ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยะท่ีปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย หรือสารคัดหลั่ง จากการแยกกักตัว 
ท่ีบาน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยแยกใสถุงตางหาก 

จากถุงขยะประเภทอ่ืน ปดปากถุงใหแนน ทําสัญลักษณท่ีถุงขยะ หรือใสถุงใส และนําไปท้ิงในถังขยะสีแดง  
ซ่ึงจัดใหเปนถังขยะติดเชื้อ หรือนําไปท้ิงไวในจุดรวบรวมขยะติดเชื้อเปนการเฉพาะเพ่ือรอการเก็บขน  
และตองลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบู หรือเจลแอลกอฮอลทันที 

5.2 มาตรการกลางทาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีถังขยะสีแดงไวในท่ีสาธารณะหรือสถานท่ี
รวบรวมขยะ เพ่ือเปนจุดท้ิงมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเปนการเฉพาะ และจัดใหมีอุปกรณปองกันการติดเชื้อ ไดแก 

ถุงมือ หนากากอนามัย หนากากผาและเครื่องแตงกายท่ีรัดกุม เปนตน ใหกับผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
สวมใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ และเครื่องแตงกายท่ีสวมใสในขณะท่ีปฏิบัติงาน
เม่ือปฏิบัติงานเสร็จ รวมท้ัง ฉีดลางรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเปนประจําทุกวัน 

5.3 มาตรการปลายทาง ใหการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยอาจจางเหมาเอกชนท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายหรือหนวยงานรัฐ  

หากยังไมมีความพรอมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อาจดําเนินการโดยเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน  
มาพักรวมท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) หรือโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
เพ่ือรอการนําไปกําจัดอยางถูกตอง ท้ังนี้ รายละเอียดการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขางตน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมอนามัย และบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใต
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด โดยคํานึงถึงศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามความเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีดวย 
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6. มาตรการการจัดการขยะพลาสติก   
 

6.1 Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ประกอบดวย 2 เปาหมาย ดังนี้ 
(1)  การลด และเลิกใชพลาสติกเปาหมาย ดวยการใชวัสดุทดแทนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก 

พลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม (Cap Seal), ผลิตภัณฑพลาสติกท่ีผสมสารออกโซ (Oxo), ไมโครบีด (Micro bead) 

ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนานอยกวา 36 ไมครอน, กลองโฟมบรรจอุาหาร, แกวพลาสติก (แบบบางใชครั้ง
เดียว) และ 4) หลอดพลาสติก 

(2) การนําขยะพลาสติกเปาหมายกลับมาใชประโยชนเขาสู เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) รอยละ 100 ภายในป 2570  

6.2 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการขยะพลาสติก 

6.2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินบูรณาการรวมกับหนวยงานในระดับอําเภอในการดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการรณรงคและประชาสัมพันธ สรางการรับรูสูการปฏิบัติของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

(1) การลด เลิกใช พลาสติกใชครั้งเดียว (Single-use plastics) อ่ืน  ๆท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และไมสามารถนํากลับเขาสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

(2) โครงการ “ทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” เพ่ือลด เลิกใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว 

(Single-use plastics) ภายใตความรวมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
(3) การรณรงคงดแจกหลอดพลาสติกและพลาสติกใชครั้งเดียว ในสถานท่ีบริการโดยใหแจก 

ในกรณีท่ีมีการรองขอ ภายใตความรวมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
(4) การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากร

ดวยการจัดการขยะตั้งแตตนทาง 

(5) การสนับสนุนการนําขยะพลาสติกเขาสูกระบวนการรีไซเคิล 
(6) การนําขยะพลาสติกเปาหมายเขาสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ภายใตความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
(7) การสงเสริมใหรานรับซ้ือของเกามีการจัดการสภาพรานท่ีดี 
(8) การพัฒนาระบบรวบรวมขยะพลาสติกในพ้ืนท่ีของรัฐหรือเอกชนท่ีใชประโยชนรวมกัน 

อาทิ หางสรรพสินคา รานสะดวกซ้ือ รวมท้ังสงเสริมระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ (Deposit Refund) 
6.2.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

ดังนี้ 
(1) การออกขอบัญญัติทองถ่ินในการคัดแยก/รวบรวมขยะภายใตพระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(2) สงเสริมให เ กิดหนวยคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะอินทรีย ในระดับชุมชน 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลอ่ืน ๆ  

(3) การวางระบบและโครงสรางพ้ืนฐานในการคัดแยกและจัดการขยะแบบครบวงจร 
ในพ้ืนท่ี  

6.3 องคกรปกครองทองถ่ินดําเนินการตามแผนงาน/โครงการนําขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ 

(Refuse Derived Fuel: RDF) 
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6.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายรวมกันดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการจัดทําโมเดลโครงการนํารองการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีนํารอง ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองเชียงราย, แมสาย, พาน, เทิง, เชียงของ และแมลาว 

7. มาตรการจัดการขยะพลาสติก ตามแผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก  

7.1. มาตรการ 
7.1.1 มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหลงกําเนิด มุงเนนใหความสําคัญในการปองกัน 

และควบคุมการเกิดของเสียจากการผลิตสินคาและผลิตภัณฑ โดยการออกแบบ/ผลิตสินคาและบรรจุภัณฑ 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco - design) ลดปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตดวยการเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงขีดจํากัด 

และศักยภาพของระบบนิเวศธรรมชาติในการรองรับมลภาวะจากพลาสติก ตลอดจนการสรางแรงจูงใจ 
เพ่ือกําหนดใหผูประกอบการรับผิดชอบสินคาหรือผลิตภัณฑของตนเอง 

7.1.2 มาตรการลด เลิกใชพลาสติก ณ ข้ันตอนการบริโภคมุงเนนใหความสําคัญในการสงเสริม 
การบริโภคท่ียั่งยืน โดยการเสริมสรางจิตสํานึกของประชาชนในการบริโภคท่ีเหมาะสม ลดการบริโภคพลาสติก
ท่ีฟุมเฟอย สงเสริมการจัดซ้ือ/บริโภคสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การสงเสริมความรวมมือภาครัฐ 

และเอกชนในการลด เลิกใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว 
7.1.3 มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค มุงเนนใหความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การนําขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชนเขาสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สงเสริม 
ใหประชาชนลดและคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชประโยชนดวยหลักการ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle 
การสงเสริมใหมีการนําขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) การจัดทํา

หลักเกณฑแนวทางการสงเสริมการนําขยะพลาสติกกลับมาใชใหม การสงเสริมใหอุตสาหกรรมบางประเภท 
ตองใชซํ้าหรือรีไซเคิลพลาสติก รวมท้ังมาตรการสงเสริมทางภาษีสําหรับผูประกอบการท่ีมีการนําขยะพลาสติก
กลับมาใชใหม ตลอดจนการศึกษา คนควา วิจัย และจัดหาเทคโนโลยีการใชประโยชนจากขยะพลาสติก 
อยางมีประสิทธิภาพ และสรางโมเดลธุรกิจท่ียั่งยืน ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับทองถ่ินในการคัดแยกขยะ 

มูลฝอย เพ่ือใหการจัดการขยะเปนไปตามหลักการ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle 
2) การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการนําพลาสติกกลับมาใชประโยชนดวยระบบ 

Circular Economy 
3) การสงเสริมใหมีการนําขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : 

RDF) โดยรวมมือกับภาคเอกชนท่ีมีความพรอมเขารวมดําเนินการ 

4) การเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานใหกับกลุมผูประกอบอาชีพรับซ้ือของเกา 
5) การยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบการ หรือชุมชม หรือผูบริหารองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการพลาสติกท่ีดี 
6) การควบคุมการนําเขาเศษพลาสติกจากตางประเทศ 
7) การพัฒนากฎหมายเฉพาะเพ่ือการจัดการขยะพลาสติก 

8) การกําหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาขยะพลาสติกในทะเล 
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7.2 กลไกการขับเคล่ือน 
7.2.1 สรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก  

กับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ การรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) หรือการประชาสัมพันธ 
ผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เปนเครื่องมือท่ีชวยใหขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 

7.2.2 การสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานในทุกระดับท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ไดแก หนวยงานราชการท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการประจําจังหวัด/อําเภอ ภาคเอกชน ผูผลิต 
ผูจําหนาย และผูบริโภค 

7.2.3 การใชเครื่องมือและกลไกตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  

1) มาตรการทางการเงินการคลัง โดยอาจเปนเงินงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ไดแก 
เงินลงทุนจากภาคเอกชน เงินกองทุนสิ่งแวดลอม และงบประมาณแผนดิน  

2) การสรางแรงจูงใจ ดวยการใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการ และการใชเครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตร รวมท้ังเครื่องมือทางสังคม เพ่ือสนับสนุนการเลิกใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว  

3) การสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเก่ียวกับระบบการจัดการ ระบบ

ฐานขอมูล นวัตกรรมในการจัดการขยะพลาสติกท้ังบนบกและทะเล  
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนา 

ระบบการจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันจะสงผลตอการปองกันขยะบกลงสูทะเล  

7.3 หนวยงานขับเคล่ือน จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิ 

7.4 แนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน 

7.4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแนวนโยบาย มาตรการ และเปาหมายของรางแผนปฏิบัติ
การดานการจัดการขยะพลาสติกมาประยุกตใชรวมกับการจัดการขยะพลาสติกในทองถ่ิน ออกขอกําหนด 
และเทศบัญญัติเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานจัดการขยะพลาสติก และรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก  
และเสริมสรางการมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติก ใหกับผูบริโภค ประชาชน ชุมชน  
ดวยหลักการ 3R รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

7.4.2 ภาคประชาชน รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก 
และนําขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชน โดยใชหลักการ 3R และเปนเครือขายในการรณรงคประชาสัมพันธ  
มีสวนรวมในการเผยแพรกิจกรรมในระดับครัวเรือนและขยายผลในชุมชน 
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมการดําเนินการเพ่ือนําไปสูเปาหมายการปฏิบัติ 

เปาหมายของจังหวัดเชียงราย กิจกรรมหลัก หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน 

1. ดานการจัดการขยะตนทาง 

    1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รอยละ 100 ออกขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 

มีการออกขอบัญญัติ/ เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย  - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอําเภอ ทุกอําเภอ 
 

- ภาคประชาชน 

- ภาคเอกชน 
- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 

    1.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รอยละ 100 มีการจัดกิจกรรม 
ใหเครือขาย “อาสาสมัครทองถ่ิน
รักษโลก” เขารวมอยางนอย 4 ครั้ง
ตอป 

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับสมัคร “อาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก (อถล.)” และอบรมใหความรูเก่ียวกับ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกปอง และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง
อยางตอเนื่อง 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอําเภอ ทุกอําเภอ 
 

- ภาคประชาชน 
- ภาคเอกชน 
- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงการ/กิจกรรมรณรงค
สรางจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
โดยใหอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) เขารวมอยางนอย 
ปละ 4 ครั้ง ดังนี้ 

(2.1) จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
เริ่มตั้งแตการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ 
มูลฝอย การใชประโยชนจากขยะมูลฝอย และการรวบรวม
ขยะมูลฝอย เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการเก็บขน

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอําเภอ ทุกอําเภอ 

- ภาคประชาชน 
- ภาคเอกชน 
- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย 
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(2.2) การจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาด 

และความเปนระเบียบเรียบรอยของหมูบาน/ชมุชน  

เชน นัดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บกวาดขยะมูลฝอย  
เปนตน 

(2.3) สอดสองดูแล เฝาระวัง และรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของหมูบาน/ชมุชน รวมท้ัง
สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

(2.4) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมการลดและคัดแยก 
ขยะ เชน กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค 
ใหประชาชนในพ้ืนท่ีลดการใชถุงพลาสติก โฟม และเลือกใช
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
หรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนดานสิ่งแวดลอมตอชุมชน 

เปนตน 
(2.5) เปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ 

เพ่ือขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เชน ภาคราชการ  
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ใหมีสวนรวมในการสนับสนุนในการจัดการมูลฝอย 

ในหมูบาน/ชุมชน 
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1.3 หมูบาน/ชุมชน รอยละ 80 
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน 
ท่ีตนทาง 

 

(1) มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท โดยการสงเสริม 
ใหมีการคัดแยกขยะในหนวยงาน หมูบาน ชุมชน  
การนําขยะรีไซเคิลมาใชซํ้า หรือการนํามาผลิต 
เปนสิ่งประดิษฐตางๆ เพ่ือใชประโยชนตอไป  
การจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอนเพ่ือรองรับขยะอินทรีย 
การคัดแยกขยะอันตราย เชน ขยะอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก 
รวมถึงการจัดกิจกรรม เชนการทําปุยจากขยะอินทรีย  
(ขยะเปนปุย) กองทุนขยะของผูสูงอายุ ผาปาขยะรีไซเคิล 
ขยะแลกไข ขยะแลกสิ่งของ ขยะแลกภาษี ธนาคารขยะ
ชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิลชุมชน หรือกลุม
การแปรรูปผลิตภัณฑรีไซเคิล เปนตน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 
 

- ภาคประชาชน 
- ภาคเอกชน 
- สํานักงานสงเสริม 

การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานทรัพยากร 
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย  

- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 
 

(2) มีการประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนในชุมชน 
รวมถึงผูประกอบการในทองถ่ิน เก่ียวกับการคัดแยกขยะ
ประเภทตางๆ เชน การจัดการกับขยะท่ัวไป การคัดแยก 
ขยะรีไซเคิลกลับมาใชประโยชน รวมถึงการลดขยะประเภท
ใชครั้งเดียว (single use) และแนวทางในจัดการ 
กับขยะรีไซเคิลท่ีมีในครัวเรือน หรือสถานประกอบการ  
การจัดการกับขยะอินทรีย เพ่ือรองรับมูลฝอยประเภท
อาหารจากครัวเรือน หรือการนํามาทําเปนปุยหมัก เปนตน 
(3) สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหหมูบาน/ชุมชน 
ใหมีกิจกรรมคัดแยกขยะอยางตอเนื่อง การประสานงาน 
กับผูประกอบการทองถ่ิน เพ่ือความรวมมือในการจัดการ 
กับขยะชุมชน เชน ซาเลง หรือ โรงงานรีไซเคิลขยะ เปนตน 
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1.4 ครัวเรือน รอยละ 100  
มีการจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอน 

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลครัวเรือน 
ท่ีมีอยูท้ังหมดตามจํานวนท่ีมีผูอาศัยอยูจริง (ขอมูลผูอาศัย
อยูจริงในพ้ืนท่ีตามฐานขอมูล ThaiQM กรมการปกครอง) 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลครัวเรือน 
มีความพรอมและไมมีความพรอมในการจัดทําถังขยะเปยก
ลดโลกรอน 
(3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนะนํา สงเสริม  
และขอความรวมมือใหครัวเรือนจัดทําถังขยะเปยก 

ลดโลกรอน สําหรับครัวเรือนท่ีมีบริเวณหรือพ้ืนท่ีในการ
จัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอนครัวเรือนได รวมถึงสาธิต
วิธีการใชงาน 
(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขอความ
รวมมือประชาชนท่ีมีความตองการนําขยะเปยกลดโลกรอน

ไปใชประโยชน เชน เลี้ยงสัตว ทําปุยอินทรีย และ
ลงทะเบียนเพ่ือเชิญชวนนําขยะไปใชประโยชน 
(5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําถังขยะเปยกรวม 
สําหรับครัวเรือนท่ีไมมีบริเวณหรือพ้ืนท่ีในการจัดทําถังขยะ
เปยกครัวเรือนได และจัดทําแผนเก็บขนประกาศให

ประชาชนทราบ 
(6) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บขยะเปยกท่ีครัวเรือน
คัดแยกไว ดําเนินการตามกระบวนการตอไป 
 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ผูนําทองท่ี ไดแก กํานัน  
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 

- อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน 
- อาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหมูบาน 
- สถานศึกษาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- ภาคประชาชน 
- ภาคเอกชน 
- สํานักงานสงเสริม 

การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย/อําเภอ
ทุกอําเภอ 
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย/อําเภอ

ทุกอําเภอ 
- สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงราย 
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(7) จัดหาสถานท่ีกลางสําหรับจัดทําภาชนะรองรับ 
ขยะเปยก เพ่ือเปนจุดรวบรวมขยะเปยกจากชุมชน  
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดวัน เวลา  

และเสนทางการจัดเก็บ 
(8) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําจุดรวบรวมขยะเปยก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 
(9) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความรูแกเด็ก นักเรียน 
และประชาชนในชุมชนเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

2. ดานการจัดการขยะกลางทาง 

    2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รอยละ 100 มีภาชนะรองรับ 

ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
ในท่ีสาธารณะ และหรือสถานท่ี
ทองเท่ียวทุกแหง 

(1) สํารวจสวนสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียว 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือประเมินสถานการณและเตรียมการ
จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน - ภาคประชาชน 
- ภาคเอกชน 
- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย/อําเภอ
ทุกอําเภอ 
- สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงราย 
 

(2) จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
ในสวนสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ใหครบทุกแหง 
(3) จัดหายานพาหนะขนขยะมูลฝอยและพนักงาน 
ประจํารถใหเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
(4) ตรวจสอบและปองกันไมใหขยะมูลฝอย น้ํา หรือสิ่งอ่ืนท่ี
เกิดจากการขนขยะมูลฝอยตกหลน รั่วไหลออกจาก 
รถเก็บขนขยะมูลฝอย 
(5) การทําความสะอาดยานพาหนะใหมีความสะอาด 
เปนประจําทุกครั้งท่ีมีการขนขยะ 
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    2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รอยละ 100 มีการวางระบบ 
การเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท

หรือมีประกาศมาตรการการจัดการ
ขยะมูลฝอยแยกประเภท 
ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี 

(1) มีการกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเสนทางเก็บขน  
โดยสามารถทําเปนปฏิทินการเก็บขน มีการเก็บขน 
แบบแยกประเภท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ขอ 9 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- ภาคประชาชน 
- ภาคเอกชน 
 

(2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
โดยการทําประชาพิจารณ (Public Hearing)  
เพ่ือแจงใหประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทราบโดยท่ัวกัน 
(3) จัดเตรียมยานพาหนะ และเสนทางการเก็บขนขยะ 
ใหเหมาะสมสําหรับการเก็บขนขยะแยกประเภท 

    2.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รอยละ 90 มีการขนขยะอันตราย
ชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตราย
ของจังหวัดหรือมีการนําสงไปให
บริษัทเอกชนนําไปกําจัด 
 

 
 
 
 
 

(1) จัดใหมีจุดรวบรวมหรือถังขยะอันตรายชุมชนอยางนอย
หมูบาน/ชุมชนละ 1 แหง  

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน - ภาคประชาชน 

- ภาคเอกชน 
- องคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย 
 

(2) การขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวม 
ขยะอันตรายของจังหวัด เพ่ือรวบรวมและนําสงไปกําจัด
ตอไป 
(3) มีการประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนในชุมชน 
และผูประกอบการในทองถ่ิน เก่ียวกับขยะอันตรายชุมชน 
ประเภทตางๆ การจัดการขยะอันตรายชุมชนจากการท้ิง
หรือกําจัดขยะอันตรายชุมชนไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
และจุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 
(4) มีการกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเสนทางเก็บขนขยะ
อันตรายชุมชน โดยสามารถทําเปนปฏิทินการเก็บขน พรอม
ท้ังแจงใหประชาชนในชุมชนทราบ 
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2.4 หมูบาน/ชุมชน 
รอยละ 100 มีการติดตั้งถังขยะ 
หรือจุดรวบรวมขยะติดเชื้อ  

ตามมาตรการการจัดการขยะ 
ในชวงสถานการณการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 

 

(1) จัดใหมีจุดรวบรวมหรือถังขยะติดเชื้อหรือจุดรวบรวม 
ขยะติดเชื้อ อยางนอยหมูบาน/ชุมชนละ 1 แหง 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- โรงพยาบาล/โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน 
จังหวัดเชียงราย/อําเภอ

ทุกอําเภอ 
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย/อําเภอ
ทุกอําเภอ 
- ภาคเอกชน 

- ภาคประชาชน 

(2) มีการประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนในชุมชน 
เก่ียวกับขยะติดเชื้อประเภทตางๆ การจัดการขยะติดเชื้อ
และการประชาสัมพันธจุดรวบรวมขยะหนากากอนามัย 

และหนากากผาของชุมชน  

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
ทุกอําเภอ 

- สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอําเภอ ทุกอําเภอ 
 
 

- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน 
จังหวัดเชียงราย 

- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 
- โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 
- ภาคเอกชน 

- ภาคประชาชน 
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3. ดานการจัดการขยะปลายทาง   

    3.1 ขยะมูลฝอยชุมชน 

ไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาการรอยละ 90 

(1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดอบรมการสราง

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากขยะแกประชาชนเพ่ือสรางแรง
บันดาลใจ เชน โซฟาถังขยะ โตะเกาอ้ีเครื่องใชภายในบาน
จากไมเกา ไมกวาดจากเศษพลาสติก เตาเผาไรควัน  
การทําสารบํารุงดินจากไสเดือนดิน เปนตน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- หมูบาน/ชุมชน 
- สถานศึกษาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 
 

- สํานักงานสงเสริม 

การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงราย 
- ภาคเอกชน 

- ภาคประชาชน 
 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนเห็นคุณคาของขยะกอนนําไปท้ิง 
อยางไรประโยชน เชน ผาปาขยะรีไซเคิล การลองเรือเก็บ
ขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทําสารบํารุงดิน 
น้ําหมักชีวภาพ กิจกรรมรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กิจกรรม

ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยรีไซเคิล
ชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข/สิ่งของ กิจกรรมตลาดนัด 
มือสอง เปนตน 

(3) สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตลอดจน
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี จัดกิจกรรมใหความรู  3 Rs  
หรือ 3 ช. ใหแกเด็ก นักเรียน และนักศึกษา เชน วิธีการลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะ การนําขยะมูลฝอยกลับมา 
ใชประโยชน เปนตน ท้ังนี้ ใหมีการอํานวยความสะดวก

ใหแกโรงเรียน สถานศึกษา วัด หรือหนวยงานราชการ 
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ในพ้ืนท่ี โดยการจัดตั้งภาชนะรองรับแบบแยกประเภท 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะ   

(4) ขอความรวมมือ “ประชารัฐ” ตั้งแตภาคราชการ                       
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน (ในเขตอําเภอ) รวมดําเนินการขับเคลื่อน
การจัดกิจกรรมลดการใชถุงพลาสติก โฟม และรณรงค 
ใหใชถุงผา 

- อําเภอ 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- สวนราชการสวนภูมิภาค
ระดับจังหวัด/อําเภอ  
ในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย 
- สํานักงานสิ่งแวดลอม 
ภาคท่ี 1 (เชียงใหม) 
- สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงราย 
- หอการคา 
จังหวัดเชียงราย 
- สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงราย 

- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(5) สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมท่ีใหผูคัดแยกขยะมูลฝอย
รายยอย เชน ซาเลง รานคาของเกา เครือขายชุมชน  
เขามาบริการในหมูบาน/ชุมชน 
 (6) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับกํานัน ผูใหญบาน 
จัดการรวมกลุมประชาชนท่ีสมัครใจตั้งเปนกลุมบริหาร
จัดการขยะ และจัดหาสถานท่ีทําการกลุม รวมท้ังนัดหมาย
ผูคาของเการับซ้ือ หรือกลุมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะ 
เปนเงินหรือสิ่งของท่ีมีมูลคา อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
(7) สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบการภาคเอกชน  
ลด ละ เลิก การใชถุงพลาสติกและโฟม หรือนําถุงพลาสติก
และโฟมกลับมาใชประโยชน หรือขอความรวมมือ 
จากภาคเอกชนไมใชถุงพลาสติกใสสินคาและใหสราง
แรงจูงใจใหแกประชาชนในการใชถุงผาแทน 
(8) จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 
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(9) ปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการ 
ไมถูกตอง ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง  
โดยกระบวนการตางๆ ดังนี้ การฝงกลบเชิงวิศวกรรม 
(Engineer Landfill) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) เตาเผาท่ีมีระบบกําจัดมลพิษ 
ทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE)  
การหมักปุย (Compost) การแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิง 
(RDF) การกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 
การฝงกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump)  
ขนาดนอยกวา 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดนอยกวา  
10 ตัน/วัน ท่ีมีระบบกําจัดอากาศเสีย 
(10) รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะท่ี องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เก็บขนไปกําจัดท่ีระบบกําจัด หรือประสาน 
ขอตัวเลขปริมาณท่ีบอหรือระบบกําจัดของเอกชน 
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จางเก็บ/ขน/กําจัด จัดทํา 
เปนฐานขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และรายงานขอมูลผานระบบสารสนเทศกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมท้ังรายงานขอมูล 
ผาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย เพ่ือรวบรวมให สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคท่ี 1 
(เชียงใหม) รายงานขอมูลผานระบบสารสนเทศ 
ของกรมควบคุมมลพิษ 
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(11) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีนั้นๆ ไมมีระบบการใหบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริม
ประชาชนกําจัดขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ โดยคํานึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  
ไมกอใหเกิดมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) รอยละ 100  
มีการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) มีการวางแผนความรวมมือ รวมถึงการวางระบบ
ขนขยะมูลฝอยไปไปยัง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เจาภาพของกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
อยางมีมาตรฐาน และถูกตองตามหลักวิชาการ 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- องคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงราย 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

3.3 ขยะอันตรายชุมชน 
รอยละ 100 ท่ีไดรับการจัดการ 
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

(1) ในระหวางรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย
เพ่ือรอกําจัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสถานท่ีจัดเก็บ 
ท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย 

- องคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงราย 
- เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบลทุกแหง 

- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 
- โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
 

(2) ขนขยะอันตรายชุมชนใหบริษัทเอกชนนําไปกําจัด 
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
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3.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รอยละ 100 ไมมีขยะติดเชื้อตกคาง 
ตามมาตรการการจัดการขยะ 
ในชวงสถานการณการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

(1) มีการวางระบบการขนขยะหนากากอนามัยและ
หนากากผาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปรวบรวมกับ
ขยะติดเชื้อของสถานพยาบาล เชนโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล เปนตน เพ่ือนําสงกําจัดไปตอไป 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน - สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 
- โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

(2) จัดระบบการขนขยะติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรการ
จัดการขยะมูลฝอยในชวงสถานการณการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บขน ระหวางขน  
และการจํากัด 
(3) มีการดําเนินการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยอาจนําสงสถานท่ี
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีไดดําเนินการประสานหนวยงาน 
ท่ีมีศักยภาพในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได 
ไดแก โรงงานกําจัดของเสียเฉพาะท่ีกําจัดโดยการเผา 
โรงงานท่ีประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน  
ขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานท้ังแบบเผาตรง 
และใชเชื้อเพลิง RDF และโรงงานท่ีประกอบกิจการ 
ผลิตปูนซีเมนต มาสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเปนการชั่วคราว 
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4. ดานการบริหารจัดการ  

4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รอยละ 100 มีการบันทึกขอมูล
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนอยางถูกตอง 
ในระบบสารสนเทศดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

(1) มีการตรวจสอบขอมูลท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ไดบันทึกและยืนยันขอมูลในระบบสารสนเทศ 
ดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(มฝ.2) ทุกวันท่ี 5 ของทุกเดือน  

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอําเภอ ทุกอําเภอ 

- สํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงราย 
 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการดําเนินการบันทึก
ขอมูลในระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอย 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มฝ.2) ในทุกวันท่ี 3  
ของทุกเดือนไดอยางถูกตองและครบถวน 

4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รอยละ 70 มีการรายงานขอมูล 
การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ชุมชนอยางถูกตองครบถวน 
ไปยังจังหวัด 

(1) มีการตรวจสอบขอมูลท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ไดรายงานแกจังหวัดและบันทึกขอมูลในระบบการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน  
(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานขอมูล 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ใหแกจังหวัดอยางถูกตอง
และครบถวน 

 

**หมายเหตุ กิจกรรมหลักเปนแนวทางเพ่ือใชดําเนินการ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง 

 

กิจกรรมหลัก หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน 

1. ประชาสัมพันธใหความรู สรางความตระหนักใหบุคลากรในสังกัด  
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปเขามามีสวนรวมในการจัดการปญหา 

ขยะมูลฝอย ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง 

- ทุกหนวยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 
- หนวยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- ทุกหนวยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 
- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

2. รณรงคประชาสัมพันธการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย  

การลดใชถุงพลาสติก การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ในสํานักงานอยางเปนรูปธรรม 

- ทุกหนวยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 

- สํานักงานประชาสัมพันธ 
จังหวัดเชียงราย 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- ทุกหนวยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 

- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- หนวยงานภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม 

3. สํานักงานจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทใหเพียงพอใน

สํานักงาน 

- หนวยงานสังกัดทุกกระทรวง - ทุกหนวยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 

- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

4. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวรณรงคประชาสัมพันธ จัดกิจกรรม
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใหกับนักทองเท่ียว ผูประกอบการในพ้ืนท่ี

แหลงทองเท่ียว และสงเสริมใหผูประกอบการดําเนินการตามมาตรฐาน 
ดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 
 
 

- สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย 

- สํานักงานประชาสัมพันธ 
จังหวัดเชียงราย 

- ทุกหนวยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 
/สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
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กิจกรรมหลัก หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน 

5. สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับของ
สถานศึกษา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

- สถาบนัการศึกษาและสถานศึกษา 
ทุกแหง ทุกระดับ 
 

- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6. สรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดการตอตาน 
จากประชาชนในประเด็นปญหาเรื่องการกอสรางระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
และผลกระทบดานตางๆ จากการกอสราง 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงราย 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 

- ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7.  ศึกษา วิจัย ประยุกต และพัฒนาทางเลือกในการใชเทคโนโลยีการจัดการ

ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ปริมาณ และองคประกอบของขยะมูลฝอย รวมถึง
สงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดการรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการขยะมูลฝอย 
(Clusters) อยางมีประสิทธิภาพ 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
- คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยจังหวัดเชียงราย 
 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงราย 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย 
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กิจกรรมหลัก หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน 

8.  พัฒนาระบบฐานขอมูลและการรายงานขอมูลการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

- กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงราย 
- อุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

9.  อบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหมีขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย 

- กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

10. สรางกระบวนการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
ในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมตัดสินใจและรวมมือในการ

ดําเนินการโครงการท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาขยะมูลฝอย 

- จังหวัด/อําเภอ 
- ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

- คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยจังหวัดเชียงราย 

- หนวยงานภาคเอกชน 
- ภาคประชาสังคม 

11. สรางกลไก และเครือขายในการเฝาระวัง ติดตาม และตรวจสอบ 
การจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 

- จังหวัด/อําเภอ 
- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

- คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยจังหวัดเชียงราย 
- ภาคประชาชน 

12. ยกยอง เชิดชูเกียรติ ประกวดและใหรางวัลองคกรและบุคคล 

ท่ีมีจิตสํานึกและผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเดน เชน หนวยงาน
ระดับจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมูบาน ชุมชน ฯลฯ 

- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดเชียงราย 
 

- ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ 

- หนวยงานภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม 

 
*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเปนแนวทางเพ่ือใชดําเนินการ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 
 

 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย |  43 



 

 

ภาคผนวก 
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(ตัวอยาง) 

 
ประกาศ (ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ............................... 

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

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ 
มูลฝอย พ.ศ.2560 ขอ 9 ใหราชการสวนทองถ่ินประกาศวัน เวลา สถานท่ี และเสนทาง การเก็บและขน 
ขยะมูลฝอย ใหผูกอใหเกิดขยะมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 

 (ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. อําเภอ .. . .. . .. . .. . .. . .. . . จังหวัด 
........................ จึงประกาศกําหนดวัน เวลา และเสนทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1. วัน เวลา สถานท่ีท่ีประชาชนรวบรวมขยะมูลฝอยในจุดท่ีกําหนด 

ประเภท วัน พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ขยะมูลฝอยท่ัวไป ทุกวันจันทร       
เวลา.................ถึง................น. 

หมูท่ี/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบดวย (1).... 

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

หมูท่ี/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบดวย (1).... 

ขยะมูลฝอยอินทรีย/ 
ขยะเปยก 
(กรณีไมมีพ้ืนท่ี 
ทําภาชนะรองรับ) 

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

หมูท่ี/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบดวย (1).... 

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

หมูท่ี/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบดวย (1).... 

ขยะมูลฝอย 
นํากลับมาใชใหม 

ทุกวันศุกร สัปดาหท่ี 1 และ 3 ของเดือน  
เวลา.................ถึง................น. 

หมูท่ี/ชุมชน .............................................. 
จุดรับซ้ือ  ........... จุด ประกอบดวย (1).... 

ทุกวันศุกร สัปดาหท่ี 2 และ 4 ของเดือน  
เวลา.................ถึง................น. 

หมูท่ี/ชุมชน .............................................. 
จุดรับซ้ือ  ........... จุด ประกอบดวย (1).... 

ขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษ
หรืออันตราย 
จากชุมชน 

1. ใหทุกครัวเรือนนําไปรวบรวมในจุดท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด ตามมติ 
ของหมูบาน/ชุมชน  
2. ใหทุก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดวันตามความเหมาะสมนําสง อบจ. นําไป
กําจัดตามหลักวิชาการ 

 
 
 

/ 2. เสนทางการเก็บ ... 
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 2. เสนทางการเก็บ และขนขยะมูลฝอย (ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป) 

ประเภท วัน พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ขยะมูลฝอยท่ัวไป ทุกวันจันทร 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริ่มตนตั้งแต .........................................  
ถึง .............................................................. 

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

จุดเริ่มตนตั้งแต .........................................  
ถึง .............................................................. 

ขยะมูลฝอยอินทรีย/ 
ขยะเปยก  
(กรณีไมมีพ้ืนท่ี 
ทําภาชนะรองรับ) 

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

จุดเริ่มตนตั้งแต .........................................  
ถึง .............................................................. 

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

จุดเริ่มตนตั้งแต .........................................  
ถึง .............................................................. 

 ในการท้ิงขยะมูลฝอยดังกลาว สําหรับเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี (ไมใชสถานท่ี
สาธารณะ) ขอใหคัดแยกขยะมูลฝอยกอนท้ิงทุกครั้ง และนําใสถุงพลาสติกและมัดปากถุงใหแนนดวยเชือกส ี
ตามประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้ําเงิน ไดแก ขยะมูลฝอยท่ัวไป เชือกสีเหลือง ไดแก ขยะมูลฝอย 
นํากลับมาใชใหม และขยะมูลฝอยอินทรียใชเชือกสีเสียวเปนตน   

           จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี .......... เดอืน ............... พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 
                             ตําแหนง (ผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   

         ........................................... 
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(ตัวอยาง) 

รายการแนบทายประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
( ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ) ......................... 

_____________________ 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” 
เชน ขวดหรือภาชนะใสเคมีภัณฑ หรือยาปราบศัตรูพืช ถานไฟฉายใชแลว แบตเตอรี่ กระปองสเปรยบรรจุสารเคมี 

ตลับหมึกใชแลว หลอดไฟฟา สวนประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............... 
จึงกําหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน  โดยประชาชนนําไปรวบรวมไวในจุดท่ี 
ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............... กําหนดไวบริการประชาชน เพ่ือ ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
............... นําไปกําจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้ 

  1. หมูท่ี ........ หรือชุมชนท่ี ........ ชื่อหมูบาน/ชุมชน ................... นําไปรวบรวมท่ี ................ 

2. หมูท่ี ........ หรือชุมชนท่ี ........ ชื่อหมูบาน/ชุมชน ................... นําไปรวบรวมท่ี ................ 
3. หมูท่ี ........ หรือชุมชนท่ี ........ ชื่อหมูบาน/ชุมชน ................... นําไปรวบรวมท่ี ................ 

ท้ังนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม ไดท่ี ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
................................ หมายเลขโทรศัพท ...................................................... และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
(E-mail) : ……………………………………………………………. 
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(ตัวอยาง) 

รายการแนบทายประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย/ ขยะเปยก (เศษอาหาร) 
( ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ) ......................... 

_____________________ 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยอินทรีย/ขยะเปยก (เศษอาหาร)”  
ใน ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............... จึงกําหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยอินทรีย ขยะเปยก (เศษอาหาร)  

โดยประชาชนนําไปรวบรวมไวในจุดท่ี ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ...............  กําหนดไวบริการประชาชน  
เพ่ือ ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............... นําไปกําจัดตามหลกัวิชาการ ดังนี้ 

1. หมูท่ี ........ หรือชุมชนท่ี ........ ชื่อหมูบาน/ชุมชน ................... นําไปรวบรวมท่ี ................ 
2. หมูท่ี ........ หรือชุมชนท่ี ........ ชื่อหมูบาน/ชุมชน ................... นําไปรวบรวมท่ี ................ 
3. หมูท่ี ........ หรือชุมชนท่ี ........ ชื่อหมูบาน/ชุมชน ................... นําไปรวบรวมท่ี ................ 

ท้ังนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม ไดท่ี ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
................................ หมายเลขโทรศัพท ...................................................... และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
(E-mail) : ……………………………………………………………. 
  

 

 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย |  48 



 

 
(ตัวอยาง) 

รายการแนบทายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหม 

( ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ) ......................... 
_____________________ 

เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหม” เชน ขวดแกว 

ขวดพลาสติกใส กระดาษ กลองเครื่องดื่มUHT พลาสติกอ่ืน อะลูมิเนียม โลหะอ่ืน ฯลฯ ชื่อองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ............... จึงกําหนดแนวทาง การคัดแยกขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหมในครัวเรือน โดย ชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ................ ไมมีถังรองรับขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหมไวบริการ โดยครัวเรือนคัดแยก เก็บไว 
ในภาชนะท่ีเหมาะสม และ ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............... จะประชาสัมพันธ ประสานงานใหผูรับซ้ือ

ของเกาเขารับซ้ือตามระยะเวลาท่ีสมควร ในราคาทองตลาดท่ีผูขายกับผูซ้ือตกลงกันเอง ดังนี้ 

1. ขวดแกว-เทเครื่องดื่มออกใหหมด กลั้วดวยน้ําสะอาด - เก็บรวบรวมไว 
2. กระดาษ-จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ - เก็บรวมรวมไว 
3. กลองเครื่องดื่ม UHT - เทเครื่องดื่มออกใหหมด - รวบรวมในภาชนะ 
4. ขวดพลาสติกใส - เทเครื่องดื่มออกใหหมด กลั้วดวยน้ําสะอาด - เก็บรวบรวมไว 

5. พลาสติกอ่ืนๆ - เทเครื่องดื่มออกใหหมด กลั้วดวยน้ําสะอาด - เก็บรวบรวมไว 
6. อะลูมิเนียม - เทเครื่องดื่มออกใหหมด กลั้วดวยน้ําสะอาด - เก็บรวบรวมไว 
7. เหล็ก/โลหะ - จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ - เก็บรวบรวมไว  

ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............................................... จะนัดวัน เวลา สถานท่ี และราคา
รับซ้ือใหทราบตอไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม ไดท่ี ชื่อองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน ................................ หมายเลขโทรศัพท ...................................................... และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) : ……………………………………………………………. 
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(ตัวอยาง) 

รายการแนบทายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยท่ัวไป 
( ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ) ......................... 

_____________________ 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะท่ัวไป” เปนขยะท่ีไมมีคุณสมบัต ิ
ตามขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และขยะมูลฝอยอินทรีย  

เปนขยะท่ียอยสลายยาก นําไปรีไซเคิลไมได หรือนําไปรีไซเคิลแลวไมคุมทุน และไมมีความเปนอันตราย ไดแก 
ซอง/ถุงขนมขบเค้ียว ถุงบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ถุงพลาสติก/กลองโฟมเปอนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ  
ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............... กําหนดใหครัวเรือนรวบรวมใสภาชนะ หรือถุงขนาดใหญท่ียอยสลายได 
นําไปรวบรวมยังจุดท่ี ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ................ กําหนดเพ่ือ ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
............... เก็บรวบรวมไปกําจัดตามเสนทางท่ีประกาศไว โดยขยะมูลฝอยท่ัวไป ใหประชาชนนําไปรวบรวมไว 

ในถังขยะในจุดรวบรวมท่ี ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............... ประกาศไวแลวในถังสีน้ําเงิน หรือถังส ี
ท่ีมีสัญลักษณสีน้ําเงิน ดังนี้ 

1. เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาติ หรือผาสีน้ําเงินผูกติดไวกับถังรวบรวมขยะ 
2. สติ๊กเกอร สัญลักษณ 
3. จุดรวบรวม ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............... จะมีปดประกาศประชาสัมพันธ  

ถังขยะท่ีรวบรวมขยะท่ัวไป  

ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ................... ขอความรวมมือประชาชนไมท้ิงขยะมูลฝอย
ท่ัวไปในถังขยะเดียวกับขยะมูลฝอยอินทรียหรือขยะเปยก เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ 
และความสะดวกในการนําไปกําจัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม ไดท่ี ชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ................................ หมายเลขโทรศัพท ...................................................... และไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) : ……………………………………………………………. 
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(ตัวอยาง) 

 
ประกาศ (ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ............................... 

เรื่อง ลงทะเบียนผูตองการมูลฝอยอินทรีย หรือขยะเปยกไปใชประโยชน 

***************** 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

ของบานเ มือง พ.ศ .2535 และแก ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  2) พ.ศ .  2560 ประกอบกับ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ท่ีกําหนดใหราชการสวนทองถ่ินสงเสริม 
และสนับสนุนใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมและพ่ึงพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 

โดยเฉพาะการนํามูลฝอยท่ียอยสลายงายท่ีเปนขยะเปยก และขยะอินทรีย (เศษอาหาร, เปลือกผลไม)  
ไปใชประโยชน เชน นําไปเปนอาหารสัตว เลี้ยง นําไปแปรรูปเปนปุยอินทรีย  หรือน้ําหมักอินทรีย  
หรือใชประโยชนอ่ืน ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจงความประสงคและลงทะเบียนขอนําไปใชประโยชน 
ไดท่ี..................................ตั้งแตวันท่ี ..................................  ถึงวันท่ี ................................................ 
เพ่ือ ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ...................... ประชาสัมพันธและประสานผูประกอบการและครัวเรือน

ดําเนินการตอไป 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี .......... เดอืน ............... พ.ศ. ................. 
 
 
 

 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 

ตําแหนง (ผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)    
       ........................................... 
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(ตัวอยาง) 

 
ประกาศ (ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ............................... 

เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมูบาน/ชุมชนจัดการตนเอง) 

***************** 
 ดวยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ออกตามพระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2560 กําหนดใหราชการสวนทองถ่ินตองรณรงคสรางการรับรู ความเขาใจ และจิตสํานึกใหประชาชน 
ในทองถ่ินมีสวนรวมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชใหม มีความตระหนักรู  

และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดมูลฝอย รวมตลอดท้ังเปดเผยขอมูลและรายงาน 
ผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ และการกําจัดมูลฝอย ใหราชการสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
และชุมชนมีสวนรวม และสามารถพ่ึงพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 

  เพ่ือใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ (ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) เปนไป 
ดวยความเรียบรอย (ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) จึงกําหนดวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ณ แหลงกําเนิด โดยครัวเรือน ดังนี้ 

 1. ขยะมูลฝอยอินทรีย (ยอยสลาย) เปนของท่ีเนาเสียและยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ 
ไดแก เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม ใบไมแหง ซากสัตว ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้ 

 1.1 จัดทําภาชนะกําจัดขยะเปยกของครัวเรือน 
 1.2 ขุดหลุมฝง หรือนําไปแปรรูปเปนปุยอินทรีย หรือน้ําหมักอินทรีย 

 2. ขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหมหรือขยะรีไซเคิล เปนขยะท่ีสามารถคัดแยกเพ่ือนําไปรีไซเคิล
ใหมได (นําไปขายได) ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยก 
และรวบรวมนาํจําหนาย ณ .........................ทุกวันท่ี………………. 

 3. ขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน เปนขยะท่ีมีความเปนอันตราย หรือมีสวนประกอบ 
ท่ีเปนสารท่ีเปนอันตราย ไดแก ขวดหรือภาชนะใสเคมีภัณฑ ถานไฟฉายใชแลว แบตเตอรี่ กระปองสเปรยบรรจุ

สารเคมี ตลับหมึกใชแลว หลอดไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ใหนําไปรวบรวมไวท่ี ..........................  
เพ่ือ (ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ....... ดําเนินการตอไป  

 4. ขยะมูลฝอยท่ัวไป เปนขยะท่ีไมมีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทขางตน โดยยอยสลายยาก 
นําไปรีไซเคิลไมได หรือนําไปรีไซเคิลไมคุมทุน และไมเปนอันตราย ไดแก ซอง/ถุงขนมขบเค้ียว ถุงบะหม่ี 
ก่ึงสําเร็จรูป ถุงพลาสติก/กลองโฟมเปอนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ใหกําจัดตามความเหมาะสม 

โดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอม    
 

 
/5. ประชาชนในเขต….. 
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 5. ประชาชนในเขต (ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ............... ปฏิเสธและลดการใช
ถุงพลาสติกและโฟม โดยใชถุงผา หรือถุงขนาดใหญท่ียอยสลายไดแทน 

 
  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี .......... เดอืน ............... พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 
                            ตําแหนง (ผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  

         ........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย |  53 



 

 

ตัวอยาง 

รางเทศบัญญัติเทศบาล ... 

เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย 

พ.ศ. …. 

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาล... วาดวยหลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๔/๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาล...  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล...และผูวาราชการจังหวัด... จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาล... เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ….” 
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาล...ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล

แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้  
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก

ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว  
หรือท่ีอ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“มูลฝอยอินทรีย” หมายความวา มูลฝอยท่ีเปนอินทรียวัตถุ เชน ซากพืช ซากสัตว สารอินทรีย 

เศษอาหาร 
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิต

เปนผลิตภัณฑใหมได ไดแก แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ ตามท่ีนายกเทศมนตรี....... ประกาศ
กําหนด 

“มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยท่ีปนเปอนหรือมี

สวนประกอบของวัตถุท่ีอาจเปนอันตรายหรือกระทบตอสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เชนสารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําใหเกิดการระเบิด วัตถุท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางข้ึน
อยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 

ขอ ๔ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้ 

(๑) มูลฝอยท่ัวไป 
(๒) มูลฝอยอินทรีย 
(๓) มูลฝอยนํากลับมาใชใหม 
(๔) มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 

 
/ ขอ 5 เจาของหรือผูครอบครอง ... 
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ขอ ๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแลวแตละประเภทตามขอ ๔  
ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอย
ตองมีความทนทานไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม มีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถเคลื่อนยายไดโดยสะดวก การบรรจุ 

มูลฝอยลงในถุงตองมีปริมาณท่ีเหมาะสม ปดถุงดวยการมัดหรือผนึกดวยวิธีอ่ืนใดใหมิดชิดรวมท้ังจัดการปองกัน
มิใหมูลฝอย น้ํากลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหลน รั่วไหลออกจากถุงภาชนะบรรจุมูลฝอยตองทําจาก
วัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย เชน ถังสําหรับใสมูลฝอย  
ตองบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม ไมลนออกนอกภาชนะ มีฝาปดมิดชิดเพ่ือมิใหมูลฝอย น้ํากลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอัน

เกิดจากมูลฝอยตกหลน รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตวและแมลงเขาไปในภาชนะได 
ขอ ๖ มูลฝอยท่ีมีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ท่ีไมสามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได 

ใหคัดแยกไวตางหาก โดยจะตองจัดการให ถูกสุขลักษณะ หรือตามหลักเกณฑ ท่ีนายกเทศมนตรี . . .  
ประกาศกําหนด 

ขอ ๗ ใหนายกเทศมนตรี .. . เปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ ออกประกาศ 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี     xx     เดือน     xxxxxx     พ.ศ.    xxxx 

 

 

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

 นายกเทศมนตรี...... 

 

*รายละเอยีดการรางขอกําหนดของทองถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  

และที่แกไขเพิ่มเติม สามารถศึกษาขอมลูเพิ่มเติมไดตามคิวอารโคดทายนี้  

 

คูมือจัดทําขอกําหนดทองถ่ินฯ 

 

 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย |  55 



 

ปฏิทินแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) 

ระยะเวลา แนวทางการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 

ไตรมาสท่ี 1 
ตุลาคม-ธันวาคม  

2565 
 

1. กิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธการเขารวมเปนอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 

2. กิจกรรมลดการเผาฟางขาวและตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร 
เพ่ือลดผลกระทบดานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

3. กิจกรรมการรณรงคการไถกลบตอซัง และเศษวัสดุทางการเกษตร 
4. กิจกรรม Big cleaning day ในหมูบานหรือชุมชน เพ่ือลด 

ความรุนแรงของปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
เชน การลางทําความสะอาดถนน หรือฉีดพนละอองน้ํา 

5. กิจกรรมการรณรงคใหความรูแกประชาชนในหมูบาน 
ในการปองกันฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

6. กิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติ กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทย 
เชน มีการรวมกันปลูกตนไมในพ้ืนท่ีชุมชน หรือพัฒนาพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ 

7. สอดสองและเฝาระวังสถานการณการไฟปาท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในชวงฤดูแลง 

8. กิจกรรมการรวมกันจัดทําแนวปองกันไฟปาและติดตั้งจุดเตือนภัย 

ในชวงเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนธันวาคมของทุกป
เปนชวงฤดูหนาว 
ของประเทศไทย
สถานการณสิ่งแวดลอม 
ท่ัวพ้ืนท่ีมีอากาศเย็น 
และแหง สงผลใหมีโอกาส
เกิดไฟปาในบางพ้ืนท่ี 
ประกอบกับปญหา 
ฝุนละอองขนาดเล็ก  
(PM 2.5) เนื่องจาก 
การเผาวัสดุอินทรีย 
ทางการเกษตร ในฤดูกาล
เก็บเก่ียว  

ไตรมาสท่ี 2 
มกราคม-มีนาคม  

2566 
 

1. กิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธการเขารวมเปนอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 

2. สอดสอง เฝาระวัง และรายงานผลการจัดการมูลฝอย  
เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ในชุมชน และความเปนระเบียบเรียบรอยของหมูบาน/ชมุชน 
ตลอดจนสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

3. กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหประชาชนในทองถ่ิน 

4. กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ กิจกรรมรณรงคใหประชาชน 
ในพ้ืนท่ีลดการใชถุงพลาสติก โฟม และเลือกใชผลิตภัณฑ 
และบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือกิจกรรม 
ท่ีเปนประโยชนดานสิ่งแวดลอมตอชุมชน ฯลฯ 

5. กิจกรรมใหความรู ความเขาใจแกประชาชนในหมูบาน/ชุมชน
เก่ียวกับการลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs หรือ 3 ช.  
คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใชนอย  
ใชซํ้า และนํากลับมาใชใหม 

6. กิจกรรมวันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ 
 

ในชวงเดือนมกราคม 
ถึงเดือนมีนาคมของทุกป
เปนชวงฤดูรอน 
ของประเทศไทย
สถานการณสิ่งแวดลอม 

ในชวงเวลาดังกลาว 
ปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) มีแนวโนมลดลง 
เทศกาลปใหมประชาชน 
มีการเฉลิมฉลอง 

ในชวงเวลาดังกลาว 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหา
ขยะมูลฝอยชุมชนมากข้ึน 
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ระยะเวลา แนวทางการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 

7. กิจกรรมรวมกลุมการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใช
ประโยชน เชน การนําขยะเปยกมาทําน้ําหมักชีวภาพ/ปุยหมัก 
ฯลฯ 

8.  กิจกรรม Big cleaning day ในชวงของหลังเทศกาลปใหม 
ไตรมาสท่ี 3  

เมษายน-มิถุนายน  
2566 

 
 

 

1. กิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธการเขารวมเปนอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 

2. กิจกรรมการประชาสัมพันธและรณรงคใชภาชนะใสบาตรหรือถาด
อาหาร เชน ถวย ปนโต ถุงผา หรือวัสดุท่ีทํามาจากธรรมชาติ  
เพ่ือลดการใชถุงพลาสติกในชวงของเทศกาลทําบุญตักบาตร 
เทศกาลสงกรานตท่ีประชาชนในชุมชนมีแนวโนมเขาวัดทําบุญ 
มากข้ึน 

3. กิจกรรมการรณรงคการใชน้ําอยางรูคุณคาเนื่องในประเพณี
สงกรานต 

4. กิจกรรม Big cleaning day ในชวงหลังเทศกาลสงกรานต 
5. กิจกรรมการอบรมใหความรูอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 
6. กิจกรรมเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรม 

เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกปองและรักษาสิ่งแวดลอม 

7. กิจกรรมการรณรงคการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม
ในชวงฤดูรอนใหกับประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 

8. กิจกรรม“วันสิ่งแวดลอมโลก” (World Environment Day)  
วันท่ี 5 มิถุนายน ของทุกป 

9. กิจกรรมการทําความสะอาดพ้ืนท่ีชายหาดทองเท่ียว 

ในชวงเดือนเมษายน 
ถึงเดือนมิถุนายนของทุกป
เปนชวงฤดูรอน 

ของประเทศไทย 
สถานการณสิ่งแวดลอม 
ท่ัวพ้ืนท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการใช
พลังงานไฟฟามากข้ึน เชน 

การเปดเครื่องปรับอากาศ 
เปนตน ปญหาภัยแลง 
ท่ีทําใหน้ําเพ่ือใชอุปโภค
บริโภคลดนอยลง 
ประกอบกับเทศกาล

สงกรานตในเดือนเมษายน 
ประชาชนมีการละเลน  
ทําใหอาจจะมีการใชน้ํา
มาก และมีปญหาขยะ 

มูลฝอยชุมชนจากการ
เฉลิมฉลองเทศกาล
ดังกลาว 

ไตรมาสท่ี 4 
กรกฎาคม-กันยายน 
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1. กิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธการเขารวมเปนอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 

2. กิจกรรมการทําความสะอาดทอระบายน้ํา เพ่ือรองรับน้ําในชวงฤดู
ฝน 

3. กิจกรรมการรณรงคการลดการท้ิงขยะลงแมน้ําลําคลอง 
4. กิจกรรมการเก็บกําจัดผักตบชวาในแหลงน้ํา 
5. กิจกรรมรวมกลุมการแปรรูปผักตบชวา เชน กระเปาจาก

ผักตบชวา หรือวัสดุกันกระแทก เปนตน 
6. กิจกรรมเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรม

เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกปองและรักษาสิง่แวดลอม 

ในชวงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของทุกป

เปนชวงฤดูฝน 
สถานการณสิ่งแวดลอม 
ท่ัวพ้ืนท่ีมีน้ําสะสม 
ในแหลงน้ํามาก  
อาจกอใหเกิดเหตุอุทกภัย

และการเจริญเติบโต 
ของวัชพืชในแหลงน้ํา เชน 
ผักตบชวา ในชวงน้ําหลาก 
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ระยะเวลา แนวทางการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 

7. กิจกรรมการวันชางโลก กิจกรรมวันสืบ นาคะเสถียร และและ
กิจกรรมวันพิทักษปาโลกกิจกรรมวันโอโซนโลก กิจกรรมวัน
อนุรักษรักษา-คูคลองแหงชาติ เพ่ือเสริมสรางความตระหนักรูและ
สรางความเขาใจใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีในการรักษาสิ่งแวดลอม 

อาจกอใหเกิดอุปสรรค 
ตอการจราจรทางน้ํา  

และขยะในแมน้ําลําคลอง 
รวมถึงการอุดตันตามทอ
ระบายน้ํา และทางเดินน้ํา
เปนเหตุใหบางพ้ืน อาจ
เกิดอุทกภัย แหลงน้ําเก็บ

กักน้ําในปริมาณสูง สะสม
มากไมสามารถระบายน้ํา
ไดทัน  
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การจัดการขยะในครัวเรือน 
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	สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ
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	,,.-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขนขยะอันตรายชุมชน.-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด. × 100 =
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	สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ
	,,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่-ในการจัดการมูลฝอย (clusters)- ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ที่มีการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย .  -,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ในกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยทั้งหมด..× 100 =
	,ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมจากชุมชน ได้ส่งไปให้บริษัทเอกชนกำจัด -ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมทั้งหมด.× 100 =  ร้อยละของปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
	,จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขนส่งหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ × 100-จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด. =
	,,.-.-จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณขยะรายเดือนถูกต้อง× 𝟏𝟎𝟎.-จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด. =
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