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คำนา 
 

ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับโลกท่ีต่างร่วมมือกันแก้ไขและพยายามขจัดปัญหาซึ่งเห็นได้จากนโยบาย
รัฐบาลและคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) มีความเห็นชอบและผลักดันให้การแก้ปัญหาดังกล่าวประสบ
ความสำเร็จจึงได้กำหนดให้ระดับประเทศระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นต่างเร่งรัดแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยจังหวัดแพร่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายในระยะเร่งด่วน 

เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวและเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีในเขตตำบลไผ่โทนให้สะอาดปราศจากขยะและ
ของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จึงประสานของความร่วมมือในทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรม
ตามแผนดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ขึ้น 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 
1.หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559–2564) ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เสนอซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะส้ัน (พ.ศ. 2562- 2563) และเร่งรัดการ
ดำเนินการตามแผน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี
มติเห็นชอบเมื่อวันท่ี20 สิงหาคม 2557 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ  “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตาม
แนวทาง”ประชารัฐ”ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2562 – 2563) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศพ .ศ. 2559 -2564 ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี  20 
กันยายน 2559แผนปฏิบัติการนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะระยะส้ันของหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการลดขยะต้นทางเพื่อให้การวางรากฐานการ
ดำเนินการจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่สังคมปลอดขยะ (Zero 
Waste Society) บนพื้นฐานแนวคิด3 Rsประชารัฐคือ (1) การส่งเสริมการจัดการขยะท่ีต้นทางลดปริมาณขยะ
ท่ีต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ำ( Reuse ) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยถือหลักการการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน/ประชาสังคมภาคการศึกษาและภาคการศาสนา (2) มุ่ง
สร้างระบบการเก็บขนขยะตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) การ
จัดการขยะท่ีปลายทางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนเห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศเพื่อใช้ประกอบในการดาเนินโครงการในปีงบประมาณ  ๒๕๖2 และ
ประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖3 เพื่อท่ีจะสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในพื้นท่ีตำบลเคียนซาให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอยไปใช้

ประโยชน์ตามหลักการ๓Rs 
๒) เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดต้ัง“จุดรวบรวมขยะ

อันตรายชุมชน” เพื่อให้กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายและมูลฝอยติดเช้ือได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพิ่มขึ้น 

๓) เพื่อให้ส่วนราชการในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนมีส่วนร่วมรณรงค์ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยภายใต้หลักการ๓Rsและหลักการประชารัฐ 
 
3.เป้าหมาย 

๑) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเข้าสู่ระบบการกาจัดท่ีปลายทางลดลงร้อยละ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยในป ีพ.ศ. ๒๕62 

๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชนและสถานประกอบการจัด
กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

๓) ร้อยละ ๔๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นท่ีสามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนมีการติดต้ัง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
๕) กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายร้อยละ ๗๐ และมูลฝอยติดเช้ือร้อยละ ๘๕ ได้รับการกาจัดอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
 
4.กรอบแนวคิด 

๑) การดำเนินงานสอดคล้องและต่อยอดกับแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด”จังหวัดแพร่ (ระยะ 1 ปี พ.ศ.2563 - 2564) 

มีแนวทางการปฏิบัติ ๕ ขั้นตอน คือ 
1.1 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ระดับ

ครัวเรือน 
1.2 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสีย

อันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเช้ือ 
1.3 พัฒนากฎระเบียบมาตรการและบังคับใช้กฎหมาย 
1.4 เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 
1.5 เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะชุมชนให้ครอบคลุมท้ังจังหวัด

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด (Single Manager) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Roadmap ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ 
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๒) แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”จังหวัดแพร่ (ระยะ 1 ปี พ.ศ.
2563 - 2564) มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทาง”ประชารัฐ” จากกลยุทธ์ที่กำหนด 
5 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสนับสนุนและขยายผลให้มี
การจัดการขยะมูลฝอยระยะต้นทางและกลางทาง การลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะส่งเข้าสู่สถานท่ีกำจัดด้วย
กระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย์ และขยะรี
ไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดภาระในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผลักดันให้มีการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ เพื่อนำไปสู่การกำจัดต่อไปด้วย
การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนโดยทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ท่ีกำจัดยาก สนับสนุนภาคเอกชนลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอย อุปกรณ์การเก็บขนและสถานท่ีกำจัดอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 กลยุทธ์ท่ี 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยการ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการเก็บรวบรวมขยะอันตราย
ภายในชุมชนและส่งไปยังสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อรอ
การส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
 กลยุทธ์ท่ี 3 การจัดการมูลฝอยติดเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการจากสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขและสร้างเครือข่ายการดำเนินการให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกประเภทรวมท้ังการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด 
 กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการจัดการกาก
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายอย่างถูกต้องตาทมหลักวิชาการในโรงงานอุตสาหกรรม ตามแผนการดำเนินงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม มีการวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำฐานข้อมูลสภาพ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน เตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระดับประเทศ เพื่อกระตุ้น
จิตสำนึกให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 

๓) แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน พ.ศ.๒๕62-๒๕๖3 มีแนวทาง
การปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน คือ 

3.1 สนับสนุนให้ประชาชนสถานศึกษาสถานประกอบการส่วนราชการในพื้นท่ีตำบลไผ่โทน
ดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนากลับมาใช้ประโยชน์ 



4 
 

3.2 สนับสนุนให้ประชาชนใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสามารถ
ใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

3.3 กำหนดให้สถานท่ีราชการสถานศึกษาสถานประกอบการท่ีจาหน่ายสินค้าลดละและเลิกการ
ใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมหรือบรรจุภัณฑ์กำจัดยาก 

3.4 กำหนดกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น กิจกรรมขยะแลกไข่ โดยให้แต่ละครัวเรือนคัด
แยกขยะรีไซเคิล แล้วนำมาแลกไข่ไก่กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  
 
5.คำนิยาม 
 ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) 
 มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า 
มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่น (พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข,๒๕๓๕) 
     ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า “มูลฝอย” ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความถึง เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ี
อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 
๒๕๕๗) 
 ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste) หมายความถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด และสถานบันเทิง
ต่างๆ ได้แก่ ขยะอินทรีย์จำพวกเศษอาหารต่างๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ฯลฯ ขยะรีไซเคิลจำพวก แก้ว กระดาษ 
โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม ยาง ฯลฯ และขยะท่ัวไปจำพวกเศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่างๆ เป็นต้น โดยไม่
รวมถึงของเสียอันตรายจากชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๗) 
 ขยะมูลฝอยอินทรีย์ (Organic Waste) หมายความถึง ขยะอินทรีย์จำพวกเศษอาหารต่างๆ ท่ีเหลือ
จากการเตรียมการปรุงและการบริโภค เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร (ยกเว้น เปลือกหอย กระดูก ก้างปลา ซัง
ข้าวโพด ก้านกระถิน) เช่น ข้าวสุก เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๗) 
 ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้
เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่
รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะท่ีย่อยสลายนี้ 
เป็นขยะท่ีพบมากท่ีสุด คือ พบมากถึง ๖๔% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๘) 
 ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยท่ียังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องด่ืมแบบ UHT กระป๋อง
เครื่องด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สำหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็นขยะท่ีพบมากเป็นอันดับท่ีสอง
ในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ ๓๐% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๘) 
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 ของเสียอันตรายหรือขยะพิษ (Hazardous waste) หมายความถึง ของเสียท่ีมีองค์ประกอบหรือมี
ลักษณะความเป็นอันตราย ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ 
วัตถุท่ีทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ี
ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๗) 
 ของเสียอันตรายจากชุมชน (Community Generated Hazardous Waste) หมายความถึง ขยะมูล
ฝอยหรือของเสียท่ีเป็นพิษหรืออันตรายท่ีมาจากครัวเรือนและแหล่งธุรกิจ เช่น โรงแรม สนามบิน ปั๊มน้ำมัน 
ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง ของเสียจำพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ 
น้ำมันหล่อล่ืนท่ีใช้แล้ว เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๗) 
 ขยะท่ัวไป (General waste) มูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อ
พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษ
อาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอยล์เป้ือนอาหาร เป็นต้น สำหรับขยะท่ัวไปนี้ เป็นขยะท่ีมีปริมาณใกล้เคียงกับขยะ
อันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ ๓% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๔๘)  
 มูลฝอยติดเช้ือ หมายความว่า มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้ว สามารถทำให้เกิดโรคได้  
 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ท่ีเกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมท้ัง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือ(กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติด
เช้ือ, ๒๕๔๕) 

(๑) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ท่ีเป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ หรือซาก
สัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะท่ีทำด้วยแก้ว สไลด์ และ
กระจกปิดสไลด์ 

(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเลือด 
สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนท่ีทำจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ และท่อ
ยาง 

(๔) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเช้ือร้ายแรง 
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ส่วนท่ี2 
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 

1. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  มีจำนวน  9 หมู่บ้าน  มีเนื้อท่ี 144.74 ตารางกิโลเมตร อาณา
เขตติดต่อกับพื้นท่ี อปท.ใกล้เคียง เป็นพื้นท่ีชุมชนเมืองกึ่งชนบท เป็นพื้นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวมักสัญจรผ่านไปมา
เพื่อไปท่องเท่ียววนอุทยานต่างๆ  นักท่องเท่ียวมักแวะชมธรรมชาติข้างทางและนำขยะมาท้ิงข้างทาง  และ
ภายในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นพื้นท่ีหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของขยะมีอาณาเขตดังน้ี 

   ทิศเหนือ ติดต่อตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากม่อน
อังกฤษท่ีบริเวณพิกัด P A ๔๗๕๓๖๙ ไปทางทิศเหนือจนถึงท่ีบริเวณพิกัด P A ๔๙๙๔๐๗ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันดอยจนถึงห้วยน้ำแรมท่ีบริเวณพิกัด P A ๕๐๓๔๑๒ ไปทางทิศใต้ตามลำห้วย
ประตูผา ท่ีบริเวณพิกัด P A ๕๑๙๓๙๕ ไปทางทิศตะวันออกส้ินสุดท่ีกึ่งกลางน้ำแม่คำมีบริเวณพิกัด P A 
๕๓๒๓๗๘ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๐.๕ กิโลเมตร    
   ทิศใต้ติดต่อตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสัน
เขาดอยกู่สถาน บริเวณพิกัด P A ๕๗๒๒๓๙ ไปทางทิศตะวันตกตามลำน้ำแม่คำปอง จนถึงท่ีบริเวณพิกัด P A 
๕๐๗๒๐๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านน้ำแม่คำปอง จนถึงน้ำห้วยถอนส้ินสุดท่ีกึ่งกลางน้ำห้วยถอน 
ท่ีบริเวณพิกัด P A ๔๕๖๒๔๖ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๑๘.๕ กิโลเมตร 
   ทิศตะวันออกติดต่อตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากกึ่งกลางน้ำแม่คำมี ท่ีบริเวณพิกัด P A ๕๓๒๓๗๘ไปทางทิศใต้ตามสันดอนห้วยลึก ตัดผ่านถนนยันตรกิจ
โกศล ลงไปทางทิศใต้ผ่านเขาห้วยเมี่ยง ห้วยกี้จนถึงห้วยผาปู้ด ท่ีบริเวณพิกัด  P A ๕๓๙๓๐๐ ไปทางทิศ
ตะวันออกตามลำห้วยจนถึงดอยปู่ช้าง ท่ีบริเวณพิกัด P A ๕๖๙๒๙๓ ไปทางทิศใต้ ตามสันเขาดอยแดนเมือง 
ส้ินสุดท่ีสันเขาดอยกู่สถานบริเวณพิกัด P A ๕๗๒๒๓๙ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๙ .๕ 
กิโลเมตร    
   ทิศตะวันตกตะวันตก ติดต่อตำบลทุ่งศรี ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ำห้วยถอน ท่ีบริเวณพิกัด P A ๔๕๖๒๔๖ ไปทางทิศเหนือตามสันดอย
ยางผ่านดอยหมาแหงน ตัดข้ามผ่านถนนยันตรกิจโกศล ท่ีบริเวณพิกัด P A ๔๕๖๓๑๔ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านดอยข้าวหลามส้ินสุดท่ีม่อนอังกฤษท่ีบริเวณพิกัด P A ๔๗๕๓๖๙ รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันตกประมาณ ๑๔ กิโลเมตร 
 
ภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู   ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว   อากาศฤดูร้อน  ร้อนจัด  ฤดูหนาว  หนาวจัด  มีฝนตก
ชุกเป็นบางครั้ง 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

  หมู่ท่ี 1  น้ำแม่คำมี และห้วยไทรพร้าวหมู่ท่ี 2  น้ำแม่คำมี และห้วยกี้ 

  หมู่ท่ี 3  น้ำแม่คำมี และห้วยแมก่ระทิงหมู่ท่ี 4  ห้วยแม่กระทิง และน้ำตกตาดหมอก 

  หมู่ท่ี 5  ห้วยปลาอีบู่หมู่ท่ี 6  น้ำแม่คำมี,ห้วยปางยาว 



7 
 

  หมู่ท่ี 7  ห้วยแม่คำปองหมู่ท่ี 8  ห้วยแม่ถอน 

  หมู่ท่ี 9  น้ำแม่คำมี , ห้วยโป่งปิน , ห้วยประตูผาและน้ำตกประตูผา 

ลักษณะสังคม 
  จำนวนประชากร  3 ,994 คน แยกเป็นชาย ๑,๙5๘ คน หญิง ๒ ,๐36 คน จำนวนครัวเรือน  
1,479  ครัวเรือน การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่  อาชีพหลักคือ  เกษตรกรรม  อาชีพรอง คือ
รับจ้างท่ัวไป ประชากรอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท้ังหมด โดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 
๙ หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
ขนาดพื้นที่ 

(ไร่) 
จำนวนประชาชน จำนวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้นำ 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านไทรพร้าว ๘,๓๙๓.๗๕ ๒2๒ ๒4๒ ๔67 ๑๖8 นายสราวุธ  วงศ์ยะ 
๒ บ้านไผ่โทน ๖,๖๘๗.๕๐ ๓09 ๓44 ๖๔3 ๒๕8 นายนรินทร์   กาสาร 
๓ บ้านแม่กระทิง ๘,๔๑๒.๕๐ ๒๓๖ ๒๕5  ๔๙1 ๑62 นายเชาว์   กาศเจริญ 
๔ บ้านวังปึ้ง ๓,๓๓๗.๕๐  ๓66 ๓33 699 ๒๗7 นายประดิษฐ์ อินต๊ะเสาร์ 
๕ บ้านจำวาย ๑๐,๐๔๓.๗๕ 69 ๑02 ๑๗0 ๕7 นายสมศักดิ์  เมืองแก้ว 
๖ บ้านปางยาว ๗,๐๒๗.๕๐ ๒๖3 ๒79 ๕42 ๒12 นางรุจิรา อุโอ 
๗ บ้านห้วยเอียด ๒๓,๔๓๑.๒๕ ๙7  ๑๐0 197 ๘๒ นายวิฑูรย์ ข่วงบุญ 
๘ บ้านทุ่งคัวะ ๑๓,๔๒๕.๐๐ ๒50  ๒๕๔ ๕๐4 ๑66 นายสินธุ์   มีวันเป้ีย 
๙ บ้านกิ่วนาค ๙,๖๙๓.๐๐  ๑๔7  ๑๓4  ๒๘1 ๙7 นายพนมเพียร แก้วพรม 

รวม ๑,๙58 ๒,๐36 3,994 ๑,๔7๙  
       (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย) 

ส่วนราชการและศาสนสถาน ดังต่อไปนี้ 

-  โรงเรียนประถมศึกษา      ๓   แห่ง  
-  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    ๒   แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระดับตำบล    ๑   แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     ๑   แห่ง 
-  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ) ๙  แห่ง 

  -  รพ.สต.        ๓  แห่ง 
  -  สถานีตำรวจ/ป้อมตำรวจ      ๒   แห่ง 
  -  วัด         9     แห่ง      
  
 

 



8 
 

 

  แผนที่แสดงพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
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2. สถานการณ์ขยะมูลฝอย 
1) ขยะมูลฝอยชุมชน 

1.1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
จากการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ซึ่ง แบ่งเขตการ

ปกครองเป็นชุมชนจำนวน4ชุมชน ได้แก่ ชุมชนในบ้านชุมชนบ้านกลาง  ชุมชนตลาด  และชุมชนตลาดล่าง 
พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวมทั้งส้ิน40.909ตันต่อเดือนโดยสามารถแยกเป็น                 

1. ขยะมูลฝอยท่ัวไป 39.0  ตัน/เดือน  
2. ขยะอินทรีย์ 1.80 ตัน/เดือน 
3. ขยะรีไซเคิล0.10 ตัน/เดือน 
4. ขยะอันตราย0.0010 ตัน/เดือน 
5. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) 0.0080 ตัน/เดือน 
6. ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 0.0005 ตัน/เดือน 
7. กากอุตสาหกรรม 0.0004 ตัน/เดือน 
8. ขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ 55 ตัน/เดือน 
 ***ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2560  

1.2 การเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย 
จากการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอย ปี 2559 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 657 ตันต่อ

ปี ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนเก็บขนได้ 657 ตัน/ปี มูลฝอยติดเช้ือ 0.05 ตัน/
ปี และกากอุตสาหกรรม 0.04 ตัน/ปี โดยไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

สำหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนดำเนินการเก็บขนเอง
ท้ังหมดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน จำนวน 15 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

สถานท่ีกำจัดขยะโดยมีเอกชนเป็นเจ้าของ ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
ห่างจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 200เมตร ขนาดพื้นท่ี จำนวน 1 ไร่ เริ่มใช้กำจัดมูลฝอย 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการใช้งาน จำนวน 13 ปี ปัจจุบันใช้พื้นท่ีในการกำจัดขยะมูลฝอยไปแล้ว คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยวิธีการฝังกลบ  

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือในการเก็บขน
และกำจัด และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อรองรับการคัดแยกขยะมูล
ฝอยท่ีต้นทาง จึงส่งผลให้ของเสียอันตรายชุมชนถูกท้ิงปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไป 

2) มูลฝอยติดเชื้อ 
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนยังไม่มีการดำเนินการรวบรวมและกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ

ซึ่งแหล่งผลิตขยะมูลฝอยติดเช้ือในปัจจุบันเกิดจากคลินิกเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารสุข ต้ังอยู่ใน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ในส่วนนี้ทางโรงพยาบาลเคียนซาจะรวบรวมนำไปกำจัดเอง 

3) ของเสียอันตรายชุมชน 
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จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนมีปริมาณของเสีย
อันตราย๑กิโลกรัมต่อคนต่อปี : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี ๒๕๕๑ ส่วนปริมาณของเสียอันตรายประเภท
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการรวบรวมและนำส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีกำจัดต่อไป 
 
3.ลำดับความสำคัญของปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1) ปัญหาด้านชุมชน/การมีส่วนร่วม 
1.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีรูปแบบท่ีต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการดาเนินงานขาดความเด่นชัด 
1.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมยังขาด

ความครอบคลุมอาทิเช่นเครือข่ายเยาวชนเครือข่ายร้านค้าเครือข่ายรับซื้อของเก่าเป็นต้น 
1.3 ประชาชนขาดจิตสานึกขาดความตระหนักไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและมีการนำ

วัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์น้อย 
2) ปัญหาด้านทรัพยากร 

2.1 ขยะมูลฝอยประเภทย่อยสลายได้ยังไม่มีรูปแบบการลดและใช้ประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันมีประชาชนส่วนน้อยท่ีมีการทำปุ๋ยน้ำ/ปุ๋ยชีวภาพท้ังนี้มีข้อจากัดเรื่องสถานท่ีและมีพื้นท่ีทำเกษตรกรรม
ค่อนข้างน้อย 

2.2 ขยะรีไซเคิลปัจจุบันกระทำโดยกระบวนการนอกระบบคนเก็บของเก่าและร้านรับซื้อของเก่ามี
ประสิทธิภาพค่อนข้างดี แต่กระบวนการมีส่วนร่วมของคนเก็บของเก่าและร้านรับซื้อของเก่า ยังมีรูปแบบท่ีไม่
เด่นชัด 

2.3 ขยะอันตรายจากชุมชนยังไม่มีการส่งเสริมการคัดแยกท่ีจริงจังเนื่องจากเมื่อประชาชนคัดแยก
แล้วไม่มีสถานท่ีกำจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาลหรือจุดรวบรวมประจำชุมชนท้ังนี้หากเทศบาลฯ จะนำส่งภาคเอกชน
กำจัดเองยังไม่มีศักยภาพด้านงบประมาณ 

2.4 ภาชนะ/ถังรองรับมูลฝอยมีไม่เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึนหรือมีสภาพเก่าช้ารุดทรุด
โทรม 

3) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
3.2 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

3.3 การบริหารจัดการสถานท่ีกำจัดมูลฝอยของเทศบาลท่ีผ่านมายังต้องเพิ่มประสิทธิภาพและต้อง

เพิ่มระบบกำกับดูแลตามหลักวิชาการ 

3.4 ขยะมูลฝอยมีมากมีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูงเทศบาลมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดการขยะมูล
ฝอย 
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3.5 ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการเก็บขนมูลฝอยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ขยะมีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นจึงต้องจัดสรรงบประมาณท่ีมีจำกัดมา

สนับสนุนทุกปี 

4) ข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.1 ข้อจำกัดในการจัดสรรงบประมาณสาหรับก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก

วิชาการและการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์การจัดต้ังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม้ว่าจะมีการศึกษา
และวางแผนการดาเนินการไว้ทั้งนี้เพราะท้องถิ่นขาดแคลนงบประมาณ 

4.2 เทศบาลยังไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลในปัจจุบันจะใช้วิธีการฝังกลบใน
การกำจัดขยะ 

4.3 ปัญหาขาดแคลนสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยเนื่องจากสถานท่ีกำจัดขยะในปัจจุบันได้ใช้พื้นท่ี
ในการกำจัดขยะมูลฝอยไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำจัดขยะในอนาคต 
4. อุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1) ขยะมูลฝอยครัวเรือน/ชุมชนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการลดคัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนต้ังแต่ต้น
ทางยังดำเนินการได้ไม่มีประสิทธิภาพ 

2) ขยะมูลฝอยครัวเรือนท่ีเกิดขึ้นมีการกำจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะเป็นการเผาและฝังส่งผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม 

3) ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
4) ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินสำหรับใช้เป็นสถานท่ีกำจัดเนื่องจากต้องใช้พื้นท่ีค่อนข้างมากต้องมีสภาพ

พื้นท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมประกอบกับสถานท่ีกำจัดขยะในปัจจุบันเทศบาลได้ใช้พื้นท่ีของเอกชนซึ่ง
อาจมีการเรียกคืนในภายหลัง 

5) ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
ก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเช้ือ 

6) การปนเปื้อนของของเสียอันตรายชุมชนในสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

7) ปัญหาการประกอบกิจการรื้อคัดแยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ใช้แล้วได้แก่
โทรศัพท์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าและโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 

8) ศูนย์กำจัดของเสียอันตรายชุมชนยังไม่มีการดำเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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ส่วนท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
 

1.วิสัยทัศน์/ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ 

“ ชุนชนสะอาดปราศจากขยะอย่างยั่งยืน “  
 พันธกิจ 

1. รณรงค์ให้ความรู้และวิธีการคัดแยกขยะท่ีเกิดจากต้นทางหรือครัวเรือน 
2. ลดละเลิกปริมาณการใช้ขยะโดยรณรงค์การใช้หลัก 3 Rs 
3. สร้างนิสัยการลดละเลิกการสร้างขยะและสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาขยะใน

อนาคต 
 

2. ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวินัยความตระหนักรู้และปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนสู่การจัดการอย่าง

ยั่งยืน 
1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้การลดละเลิกการใช้ขยะและการแยกขยะ-ของเสียอันตรายจากต้น

ทาง 
2. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดการใช้ขยะและการคัดแยกขยะของเสีย

อันตราย 
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนให้ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตจากธรรมชาติไม่ทำลายส่ิงแวดลอม 
4. สนับสนุนการซื้อหรือผลิตสินค้าท่ีไม่ก่อให้เกิดการสร้างขยะท่ีย่อยสลายยาก 
5. ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบท้ิง/กำจัด ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ชุมชน กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเช้ือ  
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ส่วนท่ี 4 
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 

แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2559-2560)  
แผนงานที่ 1 การสร้างจิตสานึก 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนปลูกจิตสานึกให้เด็กเยาวชนประชาชนในชุมชนลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
2. รณรงค์สร้างจิตสานึกในการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมคัดแยกขยะและของเสียอันตราย

และนำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์อีกครั้ง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้บรรจุภัณฑ์และซื้อสินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านค้าในชุมชนละการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใช้บรรจุห่ออาหารและ

สินค้า 
5. ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบท้ิง/กำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ชุมชนกากอุตสาหกรรมมูลฝอยติดเช้ือ 
 

แผนงานที่ 2 การสร้างรูปแบบ/วิธีการจัดการขยะ 
1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
2. โครงการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำชุมชน 
3. โครงการประกวดหมู่บ้านชุมชน/หมู่บ้านท่ีสะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย 
4. สร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะด้วยครัวเรือนและชุมชน 

๒. แผนงานระยะยาว 
 แผนงานที่ 1 การสร้างจิตสานึก 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนปลูกจิตสานึกให้เด็กเยาวชนประชาชนในชุมชนลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

2. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมคัดแยกขยะและของเสียอันตราย
และนำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์อีกครั้ง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้บรรจุภัณฑ์และซื้อสินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านค้าในชุมชนละการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใช้บรรจุห่ออาหารและ

สินค้า 
5. ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบท้ิง/กำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ชุมชนกากอุตสาหกรรมมูลฝอยติดเช้ือ 
 
 

 แผนงานที่ 2 การสร้างรูปแบบ/วิธีการจัดการขยะ 
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1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
2. โครงการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำชุมชน 
3. โครงการประกวดหมู่บ้านชุมชน/หมู่บ้านท่ีสะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย 
4. สร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะด้วยครัวเรือนและชุมชน 

 
3. การนำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระยะ ๑ ปี (ตุลาคม๒๕63 - กันยายน๒๕๖4) ไปสู่การปฏิบัติ 
 ๓.๑รายละเอียดโครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี๑การสร้างวินัยความตระหนักรู้และปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนสู่การจัดการอย่าง
ยั่งยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. รณรงค์ให้ความรู้
ในการจัดการขยะ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
จัดการขยะ 

ประชาชน 
จำนวน๑๐๐
คน 

3,000 100 
คน 

ประชาชนมี
ความรู้ใน
การจัดการ
ขยะ 

 
สำนักปลัด 

2. ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
จัดการขยะ 

ผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน 
จำนวน 
80คน 

300,000 80 คน ประชาชนมี
ความรู้ใน
การจัดการ
ขยะ 

 
สำนักปลัด 

3. รักษ์สิง่แวดล้อม เพ่ือให้ประชาชน
ใส่ใจในการรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ทุกชุมชน 2,000 4 ชุมชน ประชาชนมี
ความใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม 

 
สำนักปลัด 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการขยะในชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ขยะแลกไข่ เพ่ือลดขยะรี
ไซเคิล 

จำนวน 4 
ชุมชน 

5,000 จำนวน 
4 ชุมชน 

ขยะรีไซเคิล
ลดลง 

 สำนักปลัด 

2. ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพให้
ประชาชน 

จำนวน 4 
ชุมชน 

20,000 จำนวน 
4 ชุมชน 

ประชาชนมี
อาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด
และกอง
การศึกษาฯ 

3. จุดรวมขยะชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
นำขยะมารวมไว้
เป็นจุดเดียว 

จำนวน 4 
ชุมชน 

10,000 จำนวน 
4 ชุมชน 

ประชาชนมี
จุดทิ้งขยะ 

 
สำนักปลัด 

3. จุดรวบรวมขยะ
อันตราย 

เพ่ือให้ประชาชน
นำขยะอันตรายมา
รวมไว้ที่เก็บที่
มิดชิด 

จำนวน 4 
ชุมชน 

10,000 จำนวน 
4 ชุมชน 

ประชาชนมี
จุดทิ้งขยะ 

 
สำนักปลัด 
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ส่วนท่ี๕ 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอปท. 

 เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีห้วงระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ต้ังแต่เดือนตุลาคม๒๕63- กันยายน๒๕๖4 ดังนั้นเพื่อ
กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ภายใน ๑ ปี จึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนและหมู่บ้าน/ชุมชนดังนี้ 
 

ลำดับที่ กิจกรรม 
ห้วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ศึกษาทำความเข้าใจเอกสารแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด”  

สิงหาคม – ธันวาคม 
2559 

กองสาธารณสุขฯ 

๒. แต่งต้ังคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอปท.  

2 กุมภาพันธ์ 2560 กองสาธารณสุขฯ 

3. จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานการจัดการ
ขยะ  

กุมภาพันธ์ 2560 งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด 

4. ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 

15 กุมภาพันธ์ 2560 กองสาธารณสุขฯ, 
งานสภา สำนักปลัด 

5. ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ในการ
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 

17 กุมภาพันธ์ 2560 กองสาธารณสุขฯ, 
งานพัฒนาชุมชน 

สำนักปลัด 

6. ฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน 
แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน 

17กุมภาพันธ์ 2560 งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด 

7. นำผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนเดินทาง
ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ  

22 กุมภาพันธ์ 2560 งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด 

8. ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” แก่
นักเรียน นักศึกษา 

9 มีนาคม 2560 กองสาธารณสุขฯ 
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ลำดับที่ กิจกรรม 
ห้วงระยะเวลา

ดำเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9. ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย “ จังหวัดสะอาด”แก่
ประชาชนในชุมชน 

มีนาคม 2563  
สำนักปลัด 

10. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด” ระดับ
อปท.  

มีนาคม 2563  
สำนักปลัด 

11. จัดทำฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
(ต้ังแต่เดือนตุลาคมพ.ศ.2559-ปัจจุบัน)  

มีนาคม 2563 สำนักปลัด 

12. ลดจำนวนถังขยะ จัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะ
ชุมชน”ถนน 1 สาย ให้เหลือเพียง 2 จุด  

มีนาคม – กันยายน 
2563 

สำนักปลัด 

13. จัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน”
อย่างน้อย๑จุดให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

มีนาคม – กันยายน 
2563 

สำนักปลัด 

14. สนับสนุนทรัพยากรด้านข้อมูลองค์ความรู้
งบประมาณและอำนวยความสะดวกให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชนและดำเนินการตามภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย 

มีนาคม – กันยายน 
2563 

 

สำนักปลัด 

15. คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ อปท. ลงพื้นท่ี
เพื่อติดตามให้คำปรึกษาแนะนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้หลัก๓Rsให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน 

มีนาคม – กันยายน 
2563 

 
สำนักปลัด 

16. ติ ดตาม ป ระ เมิ น ผลและ ราย งาน ผลการ
ดำเนินงาน 
1) หมู่บ้าน/ชุมชนรายงานอปท.  
2) อปท.รายงานอำเภอ 
 

 
ทุกส้ินเดือน 

ทุกวันท่ี ๑ ของเดือน สำนักปลัด 

 
 
 
 
 


