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บทที่ 1 บทน า 

 
1.1. ความเป็นมา  
 ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการส าคัญ ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่แหล่งก าเนิดการน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การก าจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือ
เชื้อเพลิง 
1.2 เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 – 2564  
 1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564  
 2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รบการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562 
 3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 
 4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 
 5. การอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 
 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศภายในปี 2564 
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ตารางเป้าหมายรายปีของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) 

 
เป้าหมาย ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

50 55 60 65 70 75 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

75 85 95 100 100 100 

3.  ของ เสี ย อันตรายชุมชนได้ รั บการ
รวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 

5 10 15 20 25 30 

4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

80 85 90 95 100 100 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่
ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

60 70 80 90 100 100 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนที่ต้นทาง 

5 10 20 30 40 50 

 
1.3 บทบาท หน้าที่ และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(พ.ศ. 2559 – 2564) 
  แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ. 2559 – 2564) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะการบูรณาการ
การด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และที่ส าคัญได้ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจที่
จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้ 
  อ าเภอ เป็นหน่วยงานก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
พ้ืนที่อ าเภอ 
  1. จัดท าแผนปฏิบัติการระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในพื้นที่อ าเภอ 
  2. ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดยะลา 
  3. สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย (Clusters) การก าจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนด้านจัดการขยะมูลฝอย 
  4. สนับสนุนให้ อปท.จัดตั้งถังขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5. ก ากับดูแลและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่ต้นทางให้กับประชาชน น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
  6. ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการ 
  7. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสาร 
และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง 
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บทที่ 2  
 

ตาราง 1.1 สถานการณ์ขยะในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

ที ่ เดือน 
ขยะที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

ขยะที่น าไปก าจัด ขยะ
ทั่วไป 

ขยะ
อินทรีย์ 

ขยะรี
ไซเคิล 

ขยะ
อันตราย 

รวมทั้งหมด
(ตัน) 

1. ตุลาคม    2560 45.91 6.52 0.072 0.0012 52.50 45.91 
2. พฤศจิกายน 2560 39.14 6.52 0.062 0.0012 46.82 39.14 
3. ธันวาคม   2560 26.19 8.2 0.055 0.015 34.46 26.19 
4. มกราคม    2561 58.34 8.3 0.085 0.015 66.74 58.34 
5. กุมภาพันธ์   2561 37.9 8 0.85 0.0020 46.75 37.9 
6. มีนาคม   2561 34.63 10 0.83 0.2 45.66 34.63 
7. เมษายน   2561 36.67 8 0.08 0.002 44.75 36.67 
8. พฤษภาคม  2561 45.5 7.8 0.062 0 53.42 45.5 
9. มิถุนายน   2561 45.4 8.6 1 0.015 55.015 45.4 
10. กรกฎาคม  2561 48.77 8.2 1 0.015 57.98 48.77 
11. สิงหาคม  2561 45.6 10 0.085 0.002 55.69 45.6 
12. กันยายน  2561 40.2 8.8 0.055 0.02 49.08 40.2 

คิดเป็นร้อยละ   82.82 608.8 504.25 

 

ตาราง 1.2 สถานการณ์ขยะกลุ่ม Custers อ าเภอเมืองยะลา 

อปท.เจ้าภาพหลัก อปท.ภายในกลุ่ม ปริมาณขยะต่อวัน (ตัน) 
เทศบาลนครยะลา ทต.ล าใหม่ 0.85 
 อบต.บันนังสาเรง 0.89 
 อบต.ลิดล 1.78 
 อบต.ล าใหม่ 1.75 
 อบต.ล าพะยา 1.32 
 ทต.บุดี 2.45 
 อบต.หน้าถ้ า 0.93 
 อบต.พร่อน 1.76 
 อบต.เปาะเส้ง 0.59 
 ทต.ท่าสาป 2.05 
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บทที่ 3 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายการด าเนินการ 

เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อบต. ล าใหม่สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 1. ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
 4. ขยะอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
  5. ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักและเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพ่ิมข้ึน  
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อบต.ล าใหม่ สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  1. ด้านการบริหารจัดการ 
       1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
       1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2551 
       1.3 การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการประชุมด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
  2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
       2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่มีการจัดกจิกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมา 
ใช้ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 
       2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้ 
   (1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับการ
ส่งเสริมให้จดัท าถังขยะเปียก 
   (2)  มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บขยะเปียกท่ีครัวเรือนคัดแยกไว้น าไปบริหาร
จัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพ้ืนทีใ่นการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้)  
       2.3 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
        2.4 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือน าขยะที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของที่
มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณาน าเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมกีารด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ 
        2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 
        2.6 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
  3. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
        3.1 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่สาธารณะ 
        3.2 มีการวางระบบการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การเก็บขน) 
 4. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
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        4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละในพ้ืนที่ ที่จัดเก็บและรวบรวมได้ ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
        4.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
        4.3 กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ในแต่
ละจังหวัด มีการด าเนินการก าจัดขยะ หรือมีแผนการด าเนินการฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 
  5. เป้าหมายอ่ืนๆ 
        5.1  มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทาง ไม่น้อยกว่า 500 เมตร เป็นถนนสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
        5.2 มีการจัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 
        5.3 ห้องน้ าสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ (เช่น โรงเรียนใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม)่ ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมี
การจัดการตามแนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย” 
  ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  
  1. ด้านการบริหารจัดการ  
        1.1 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
(หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานข้อมูลขยะมูลฝอยในระบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าไว้ คือ แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ทุกเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน)  
        1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่มีการ ออกข้อบัญญัติ  
หมายถึง องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องอาศัยตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2    2560 
        1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพ่ือสร้ าง
ด าเนินการขับเคลื่อน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
ท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง (ระยะเวลาตามปีงบประมาณ) 
        1.4 การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการประชุม
ด าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
หมายถึง คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมขับเคลื่อน การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในต าบลร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ ผู้แทนประชาชน เอกชน ตามหลักประชารัฐ 
 2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
        2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้
ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 
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หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ให้
ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน และส่วนราชการในเขตพ้ืนที่ต าบลล าใหม่ ร้อยละ 100 
  
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

         
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอที่มีการจัดท าโครงการฯอย่างน้อย 1 โครงการ

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอทั้งหมด
   X 100 

 
        2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้ 
       (1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณหรือพื้นที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับ การ
ส่งเสริมให้จัดท าถังขยะเปียก 
หมายถึง ครัวเรือนทุกหลังคาเรือนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จะต้องมีการจัดท าถังขยะเปียก 
และมีการคัดแยกขยะเปียกทุกหลังคาเรือน 
   (2) องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บขยะเปียก
ที่ครัวเรือนคัดแยกไว้น าไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท า
ถังขยะเปียกครัวเรือนได้) 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการจัดท าถังขยะเปียกรวม จ านวน 1 แห่ง และมีการ
ก าหนดวันจัดเก็บขยะอินทรีย์ให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ตนเอง ถ้าขยะเปียกรวมควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมดลบด้วยจ านวนครัวเรือนที่มีพ้ืนที่จัดท าขยะเปียก  
        2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์  
หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ก่อนที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปก าจัด หรือ มีการน าไปใช้ประโยชน์ก่อนเข้าสู่สถานที่ก าจัด ผ่านรูปแบบและกิจกรรม เช่น 
การลดและคัดแยกขยะที่ครัวเรือน กิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ า
หมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิล
ชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่/สิ่งของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การคัดแยกขยะระหว่าง
กระบวนการการเก็บขน การคัดแยกขยะในสถานที่ก าจัดก่อนกระบวนการก าจัดข้ันสุดท้าย เป็นต้น 
   สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ  
  1. การค านวณในเขตพ้ืนที่ อปท.  
 
 
                                                                 
 
   

2. การค านวณภาพรวมระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 3. การค านวณร้อยละของปริมาณท่ีถูกนาไปใช้ประโยชน์  
 

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

 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ท้องถิ่น/หน่วยงานรับจ้าง

เก็บขนไปก าจัด 
 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
น าไปใช้ประโยชน ์

 

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

 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ท้องถิ่น/หน่วยงานรับจ้าง

เก็บขนไปก าจัด 
 

ปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่ไม่มกีาร
บริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยไม่มกีาร
ก าจัดในรูปแบบครัวเรอืนที่ถกูตอ้งตาม

หลักวิชาการ หรือ 
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ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนาไปใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น
 X 100 = ร้อยละ .... 

 
        2.4 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อน าขยะที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือ
สิ่งของที่มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณาน าเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวม
ได้ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดตั้งกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการขยะและผลักดันการน า
ขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีการต่างๆ เช่น ตลาดนัดขยะ ขยะแลกไข่ ผ้าป่าขยะ เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
        2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงทะเบียนประชาชนและบุคคลที่มีความสนใจ    มีความสมัครใจ 
มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทางานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
        (1) นิยาม 
   - ครัวเรือน หมายถึง บุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อาศัยอยู่ในหน่วยเดียวกัน ในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
   - อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ
และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง การอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
        (2) เกณฑ์ผ่านการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ที่มีครัวเรือนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 1,204 ครัวเรือน ต้องมีจ านวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
จ านวน 723 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60 
        (3) สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค านวณร้อยละของครัวเรือนที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์ 
 
จ านวนครัวเรือนที่สมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก

จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  X 100 = ร้อยละ ...... 

 
       2.6 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอต้องจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลกเพ่ือ
ขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ต้นทาง กลางทาง หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
  3. การจัดการขยะกลางทาง 
        3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่
สาธารณะ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท อย่าง
น้อย 4 ประเภท ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ ภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน ภาชนะรองรับมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษอาหาร สีเขียว ภาชนะรองรับมูลฝอยน า
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กลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิลสีเหลือง ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสีส้ม สาหรับ
พ้ืนที่ที่ต้องจัดในเรื่องความปลอดภัย หรืออาจจัดให้มีภาชนะรองรับ มูลฝอยในลักษณะโปร่งใสก็ได้ โดยขอให้มี
สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกประเภทขยะโดยชัดเจน 
        3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการวางแผนการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเก็บขน มีการวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
เช่น มีการก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาพอสมควร (ตามข้อ 9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560) 
  4. การจัดการขยะปลายทาง 
        4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวมได้ ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ หมายถึง ขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดเก็บและรวบรวมในแต่ละจุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้จัดเตรียมไว้หมู่บ้านละ 1 จุด และได้รับการเก็บขน และน าส่งไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพ่ือน าไปก าจัดตามหลักวิชาการโดยไม่มีขยะอันตรายตกค้าง 
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่จุดรวบรวมส่งไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ในพื้นท่ีรวบรวมทั้งหมด
  X 100 = ร้อยละ .... 

 
        4.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป 
มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ได้รับการบริหารจัดการ
ที่ถูกหลัก เช่น ขยะอินทรีย์ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักอินทรีย์ หรืออ่ืนๆ ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ ถูกคัดแยก จ าหน่าย ร้านรับซื้อของเก่า หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง ขยะอันตรายชุมชนคัดแยกไป
รวบรวม ที่จุดรวบรวมที่ก าหนดของหมู่บ้าน/ชุมชน ขยะทั่วไปน าไปก าจัดตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (sanitary landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การหมักท า
ปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อนการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน เช่น เชื้อเพลิง 
RDF เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผาพร้อมระบบ
ควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน การฝังกลบแบบเท
กองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบ
ก าจัดอากาศเสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  1.1 นิยาม  
   - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = 
อัตราการเกิด ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 
(กิโลกรัม/คน/วัน) คูณด้วยจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 คูณด้วย 365 วัน  
   - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด = ผลรวมปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชน ที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในจังหวัด (ยกเว้น อบจ.)  
   - การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง สถานที่ที่มีระบบก าจัดที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (sanitary landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม 
(Engineer Landfill) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็น
เชื้อเพลิงหรือพลังงาน เช่น เชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงาน
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) การ
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ก าจัดแบบผสมผสาน การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบกาจัดอากาศเสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 
  1.2 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 
ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ี อทป ในอ าเภอที่ถูกส่งก าจัด ณ สถานที่ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี อปท ของอ าเภอ ในปี พ ศ      
  X 100 = ร้อยละ .... 

 
        5. เป้าหมายอ่ืนๆ 
        5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทาง ไม่
น้อยกว่า 500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 
1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอที่ได้จัดท าโครงการ   อปท   ถนนท้องถ่ินใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
  X 100 = ร้อยละ .... 

 
หมายเหตุ อปท. หมายถึง (เทศบาล และ อบต.) 
 
        5.2 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการจัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 
ศาสนสถาน ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. ตามหนังสือ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ยล 
0023.6/ว 087 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ  
 
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอ าเภอที่ได้จัดทาโครงการ 1 อปท 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
  X 100 = ร้อยละ .... 

 
หมายเหตุ อปท. หมายถึง (เทศบาล และ อบต.) 
 
        5.3 ห้องน้ าสาธารณะร้อยละในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ (เช่น โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้รับ
การดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีการจัดการตามแนวทางการด าเนินโครงการ 
“ห้องน้ าท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย”  
ห้องน้ าสาธารณะ หมายถึง ห้องน้ าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้แก่ ห้องน้ า
สถานที่ท่องเที่ยว ห้องน้ าในที่ท าการ อปท. ห้องน้ าในสถานบริการของ อปท. หรือที่สาธารณะอ่ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อปท.  
 
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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จ านวนสถานที่ที่มีห้องน้ าสาธารณะที่ได้รับการดูแลตามโครงการฯ ในอ าเภอน้ัน

จ านวนสถานที่ท่ีมีห้องน้ าสาธารณะของทุก อปท ในอ าเภอ
  X 100 = ร้อยละ .... 

 
อปท. หมายถึง (เทศบาล และ อบต.) 
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บทที่ 4 
 

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสบผลส าเร็จ 
  มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประสบผลส าเร็จ โดยเริ่มต้น คือให้
ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนเกิดวินัยลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็น เพ่ือลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 
ณ แหล่งก าเนิด สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้ า การคัดแยกและ
น าขยะมูลฝอยและขยะอันตรายไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนการก าจัด ในขั้นสุดท้าย ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ     
รีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคบริการ ทั้งในชุมชนและสถานที่
ท่องเที่ยวคัดแยกและลดปริมาณ ในส่วนของภาคเอกชนต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การใช้วัสดุที่สามารถใช้ซ้ า หรือน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs ภาครัฐเป็นผู้น าในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในหน่วยงาน และส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ครบวงจร ขยะมูลฝอยที่เรา
พบเห็นกันในชีวิตประจ าวันนั้น เกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ดังนั้น จึงต้องใช้มาตรการ
ต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ 
 
1. มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
   เพ่ือเป็นการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งเพ่ือป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางมีแนวทางการจัดการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การใช้หลักการ 3Rs คือ (Reduce Reuse และ Recycle) หรือ 3 ช คือ (ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้
ใหม่)  
        1) Reduce (ใช้น้อย) 
   การใช้น้อย คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพ่ือ
เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการ
ใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซ้ือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้ง
เดียว การบริโภคท่ีพอเพียง เป็นต้น 
        2) Reuse (ใช้ซ้ า) 
   การใช้ซ้ า การน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การใช้ภาชนะ
ที่สามารถใช้ซ้ าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสิ้นค้าที่สามารถใช้ซ้ าได้ การดัดแปลงของเหลือใช้
มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ได้ใหม่ 
        3) Recycle (น้ ากลับมาใช้ใหม่) 
   การน ากลับมาใช้ใหม่ คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และส านักงานเพ่ือ
น าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพ่ือน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการ
เลือกสินค้าท่ีท ามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการน าขยะรีไซเคิล
เข้าสู่กระบวนผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น 
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  1.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
  สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดมูลฝอย ตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานบริการต่างๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่
ท่องเที่ยว เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก ขยะมูลฝอย และการน าขยะ  
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด อาทิ 
        1) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ โดยบรรจุขยะทั่วไป ลงในถุงขยะสีน้ าเงิน 
และขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้ 
       2) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือ ขยะอินทรีย์ 
โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้ าเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษ
อาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้ 
        3) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์
และขยะอันตราย โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้ าเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุงขยะสี
เหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว และขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชนบรรจุลงในถุง
ขยะสีส้ม หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้ 
        เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามหลักการของ 
“ประชารัฐ” เพ่ือคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs คือ (Reduce Reuse และ Recycle) หรือ 3 ช คือ (ใช้น้อย ใช้
ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ หมู่บ้าน/ชุมชน  สถานศึกษา สถานพยาบาล วัด/ศาสนสถาน 
ร้านอาหาร โรงงาน เป็นต้น 
  1.3 การจัดการขยะโดยเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
  เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือโดยสมัครใจของบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ  มีความเสียสละ 
และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจ านวน อถล. ที่เกิดข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนครัวเรือนที่มีอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือในการวางแผนและเลือกวิธีการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่
การส่งเสริม และสนับสนุนการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การเชิญชวน
เอกชนเข้ามารับซื้อขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยก
ขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมร่วมกันในการท าความสะอาดในวันส าคัญต่างๆ การส่งเสริมการ
เลี้ยงไส้เดือนดิน ฯลฯ สาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง) 
  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย ประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปสู่การก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป โดยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และปริมาณขยะมูลฝอยที่ท้องถิ่นจัดเก็บและน าไปก าจัด โดยให้เริ่มด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 2560 และน ามาเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เช่น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้เพ่ือ
น าไปก าจัด องค์ประกอบขยะที่จัดเก็บได้ในพ้ืนที่ ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการทุกด้าน และควรพิจารณาความครอบคลุม
พ้ืนที่การให้บริการการเก็บขนว่าครอบคลุมทุกพ้ืนที่หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมควรมีการส่งเสริมให้เกิ ดการบริการที่
ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะ     
มูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มฝ.2) ผ่านระบบสารเทศเพ่ือน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
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ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าฐานข้อมูล
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการเก็บรวบรวมผลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ ขยะที่จัดเก็บได้จากครัวเรือน สถานที่
ก าจัดขยะ หน่วยงานที่รับจ้างเก็บ ขน หรือรับก าจัดขยะ เป็นต้น เพ่ือน ามาประมวลผลข้อมูลใช้ส าหรับ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการต่อไป 
 2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือ แหล่งก าเนิดขยะ 
มูลฝอย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
  ได้ตระหนักและมีจิตส านึกในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือ แหล่งก าเนิดมูลฝอย อาทิ 
การจัดตั้งธนาคารขยะ การสนับสนุนถังขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในครัวเรือน ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปและ
การน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การนัดเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เช่น การก าหนดวันและเวลาในการเก็บและ
ขนขยะมูลฝอย การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะมูลฝอย และการส่งเสริมการน า
ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในแต่ละครัวเรือนสามารถจ าหน่ายขยะขายได้ เป็นต้น 
  2.3 การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อย่างน้อย 2 ประเภท ไว้ในที่สาธารณะและสถานที่
สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ ได้แก่ ภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยอาจจัด
ภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
  ส าหรับในพ้ืนที่ของเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่ของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท 
ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่แห่งนั้นด้วย โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่ เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว ได้แก่ ปั๊มน้ ามัน หอพัก โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาด
น้ า/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว และสถานพยาบาลของเอกชน ฯลฯ 
  2.4 ก าหนดจุดหรือสถานที่รวบรวม “ขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชน” โดยการจัดวางภาชนะรองรับขยะพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนไว้ในพื้นท่ีที่มีประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยก าหนดหมู่หรือชุมชนละ 1 จุด ได้แก่ ม.1 ตาดีกาบ้านปี
ซัด, ม.2 ตาดีกาบ้านน้ าเย็น, ตาดีกาบ้านทุ่งคา, ม.3 ตาดีกาบ้านป่าพ้อ, ม.4 มัสยิดบ้านปอเยาะ, ม.5 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน
ม.5, ม.6 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่, ม.7 อาคารอเนกประสงค์บ้านสีคง ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่มีจ านวน 7 หมู่บ้าน 1,204 ครัวเรือน 
  2.5 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้
ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  2.6 จัดให้มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และน าส่งก าจัดให้
ถูกหลักวิชาการของเทศบาลนครยะลาให้ด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2.7 ออกข้อก าหนดท้องถิ่น คือ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
พ.ศ.2551 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน 
และก าจัดขยะมูลฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 
  2.8 สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชน/หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ในการ
เก็บรวบรวม การเก็บขน การรีไซเคิล และการก าจัดอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ 3Rs คือ (Reduce 
Reuse และ Recycle) หรือ 3 ช คือ (ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่) 
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3. มาตรการการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ได้รับการจัดการ อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (ปลายทาง) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย แบบชุมชนมีส่วนร่วม 
  ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้นรายวัน ควรได้รับการจัดการและก าจัดให้หมดเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างขึ้นอีก และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการคัดแยกขยะจาก
แหล่งก าเนิดตามหลักการ 3 ช การให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการรณรงค์การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด
อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีสถานที่หรือศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย หรือแปรรูป ขยะมูลฝอยเพ่ือผลิต
พลังงาน เพ่ือน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนที่เหลือ จึงน าไปก าจัดยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Custer) 
ซึ่งจะท าขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง และยังลดต้นทุนการก าจัดอีกด้วย        
  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการน าขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
รวม เพื่อก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่มีการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูล
ฝอย ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ในหมวดที่ 3 เป็นต้นไป คื อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือจัดให้มีการให้บริการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ13 วรรคสอง 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดมูลฝอย ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
ด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 
 
4. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามเป้าหมายอ่ืนๆ 
  4.1 แนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
  วิธีด าเนินการ 
  ระดับพื้นที ่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
       1.1 ส ารวจ และคัดเลือกถนนที่อยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ “ถนนท้องถิ่น ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรัง จ านวน 1 สายทางความยาวระยะทาง ไม่
น้อยกว่า 500 เมตร และกว้าง 3 - 6 เมตร 
   (2) ถนนเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark)  
   (3) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
       1.2 จัดตั้งคณะทางานเพ่ือด าเนินการพัฒนา “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยประกอบด้วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทางและนโยบายในการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 
       1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
       1.4 จัดกิจกรรม และรณรงค์เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ดูแล และรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ (บัวตอง เฟ่ืองฟ้า (สีชมพูเข้มหรือสีแดง) ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะแบก อินทนิลบก 
ฯลฯ) หรือไม้ยืนต้นประจ าท้องถิ่น/อ าเภอ/จังหวัด (ทองกวาว เสลา สารภี สะเดา สัก จามจุรี มะขาม นนทรี บุนนาค 
ฯลฯ) เพื่อให้ดูร่มรื่น และสวยงามทั้งสองข้างทางถนน 
   (2) ปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน 
   (3) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนอย่างเป็นระบบ เช่น กระบวนการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะ 
การคัดแยกขยะให้กลมกลืนกับสภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างชัดเจน 



 

 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “อบต. ล าใหม่สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

   (4) กรณีไหล่ทาง หรือสองข้างทางของถนน ควรมีการจัดระบบการระบายน้ าโดยใช้หลักการธนาคารน้ า
ใต้ดิน (ระบบปิด) ไปด าเนินการ เพ่ือให้มีการระบายน้ าที่รวดเร็ว 
       1.5 ประกาศ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ระดับพ้ืนที่ และรายงานผลการด าเนินงาน 
  4.2 แนวทางโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของ อปท. 
  กิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างานให้เกิด
บรรยากาศที่น่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงาน ถูกสุขลักษณะ ท าให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน 
  กิจกรรม 5 ส. เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ท า
แล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส. จะเป็นพ้ืนฐานในการน าวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป 
  กิจกรรม 5 ส. เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ท างานก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดีปลอดภัย มีระเบียบ
เรียบร้อย นาไปสู่การเพ่ิมผลผลิต 

 ส1 : สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป 
 ส2 : สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ท างานให้เป็นระเบียบเพ่ือความสะดวก และ ปลอดภัย 
 ส3 : สะอาด คือ การท าความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ท างาน 
 ส4 : สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป 
 ส5 : สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

  วิธีด าเนินการ 
       1.1 แบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการน าการท ากิจกรรม โดยทุกพ้ืนที่จะต้องก าหนด
แผนปฏิบัติการในการจัดท า 5ส เช่น ส2 สะดวก และ ส3 ท าความสะอาดให้ท าทุกวัน ในส่วนของ ส1 สะสาง อาจท าทุก
วันพระ หรือ เดือนละ 1 ครั้ง ฯลฯ 
      1.2 หัวข้อต่างๆ ที่ควรมีอยู่ในการด าเนินกิจกรรม 5ส คือ 
   (1) รายละเอียดกิจกรรม เป็นการก าหนดกิจกรรมในเรื่อง 5ส ของพ้ืนที่ว่ามีอะไรบ้างตามขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรม 5ส 
   (2) ระยะเวลาด าเนินการ จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าช่วงใดจะท าอะไร ใช้เวลาเท่าไรในการด า เนินงาน 
   (3) ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ 
   (4) มีการประชุมของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
    (5) จัดให้มีการประเมินความคืบหน้าของการด าเนินกิจกรรม 
  4.3 แนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” 
  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริการสาธารณะดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้การพัฒนาห้องน้ าสาธารณะ
ในความรับผิดชอบขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ห้องน้ าสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อ และเพ่ือความพึงพอใจของประชาชน และ
นักท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
       1.1 สะอาด หมายถึง ห้องน้ าจะต้องได้รับการดาเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation Conditions) 
เช่น ห้องน้ าและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น น้ า
สะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษช าระเพียงพอ การเก็บ กัก หรือบ าบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ 
       1.2 เพียงพอ หมายถึง ต้องมีห้องน้ าให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิง
ต้ังครรภ์ และห้องน้ าต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
       1.3 ปลอดภัย หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ห้องน้ า เช่น สถานที่ตั้งต้องไม่เปลี่ยว จัดห้องน้ า
แยกเพศชาย – หญิง 



 

 

แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “อบต. ล าใหม่สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

  วิธีด าเนินการ 
       1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน้ าในส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน 1 แห่ง เพ่ือความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย
เน้นพัฒนาห้องน้ าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๖ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
   (1) เกณฑ์ด้านความสะอาด (Healthy:H) 
        (1.1) พ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้
งานได้ 
        (1.2) มีน้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาดอยู่ในสภาพดี 
ใช้งานได้ 
         (1.3) มีกระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจาหน่ายหรือบริการฟรี) 
หรือสายฉีดน้ าที่สะอาด อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ 
        (1.4) อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ 
        (1.5) สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
 
       (1.6) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือ
บริเวณใกล้เคียง 
       (1.7) มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น  
        (1.8) สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือช ารุด  
        (1.9) จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจ า  
   (2) เกณฑ์ด้านความเพียงพอ (Accessibility:A) 
        (2.1) จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ 
        (2.2) ห้องน้ าสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
   (3) เกณฑ์ความปลอดภัย (Safety:S) 
        (3.1) บริเวณท่ีตั้งห้องน้ าต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว 
        (3.2) กรณีท่ีมีห้องน้ าตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส าหรับชาย หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์
ที่ชัดเจน 
        (3.3) ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 
        (3.4) พ้ืนห้องน้ าแห้ง 
        (3.5) แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ 
       1.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาห้องน้ าสาธารณะต่างๆ ให้
สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
       1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องน้ าสาธารณะต่างๆ ให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
       1.4 รายงานและติดตามผลการด าเนินการ 
 
 
 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมการด าเนินการเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ 
มาตรการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการ
รายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

1.1 มีการอบรมเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่ ให้เข้าใจวิธีการรายงาน
ข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

- สถ.  
- จังหวัด  

- จังหวัด 
- อปท. 
- อ าเภอ 

1.2 มีการตั้งคณะท างานและประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนมีการ
รายงาน  

- อบต. - สถ.อ. 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการ
ออกข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติการจัดการขยะ
มูลฝอย  

- มีการออกข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติการ
จัดการขยะมูลฝอย และมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย  

- อบต. - จังหวัด 
  

3. อ าเภอมีการประชุมคณะกรรมการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง  

-อ าเภอจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัด  
 

- จังหวัด - สถ.  
- ภาคเอกชน  
- จังหวัด 

           
          *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

4. การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน และมี
การประชุมด าเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนใน
พ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง  

4.1 จังหวัดจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนกลุ่ม
พ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด  

- จังหวัด - สถจ. 

4.2 อ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
อปท. ในเขตอ าเภอ  

- อ าเภอ - ปค. 
- สถอ. 

4.3 อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ระดับ อปท. ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในระดับพ้ืนที่ 
โดยคณะกรรมการระดับ อปท. จะต้องไปจัด
อบรมให้ความรู้กับประชาชนคัดแยกขยะมูล
ฝอยในระดับครัวเรือนและบริเวณจุด
รวบรวมขยะหมู่บ้าน/ชุมชน  
 

- อบต. - ปค. 
- สถจ. 

 
 
 
          *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

 
 
 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ า น า
กลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผล
สัมฤทธิ์ อย่างน้อย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 โครงการ  

5.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์วิธีการ
น าขยะไปใช้ประโยชน์ผ่านหอกระจายข่าว
หมู่บ้านหรือสถานีวิทยุของรัฐ กระตุ้น
หมู่บ้าน/ชุมชนเห็นประโยชน์ 3ช (ใช้น้อย 
ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่)  

- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- อปท. 

- จังหวัด 
- อ าเภอ 

5.2 จังหวัดจัดประชุมนายอ าเภอและ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและช่วยเป็นผู้น าในการบูรณา
การขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่  

- จังหวัด - อ าเภอ 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

5.3 จัดประชุมผู้บริหาร ปลัด อปท. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมายนโยบายการบริหาร
จัดการขยะในระดับอ าเภอ  

- อ าเภอ - อปท. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

5.4 อปท. จัดอบรมการสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์จากขยะแก่ประชาชนเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจ เช่น โซฟาถังขยะ โต๊ะเก้าอ้ี
เครื่องใช้ภายในบ้านจากไม้เก่า เตาเผาไร้
ควัน ไส้เดือนดินท าปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น  
 

- อปท. 
- หมู่บ้าน/ชุมชน 

- สถจ. 
- สถอ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

    

 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ า น า
กลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผล
สัมฤทธิ์ อย่างน้อย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 โครงการ  

5.5 อปท. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของขยะก่อนน าไปทิ้ง
อย่างไร้ประโยชน์ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล การ
ล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning 
Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 
กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรม
ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะ โรงเรียน 
ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่/
สิ่งของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น  

- อปท. - จังหวัด 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

5.6 ขอความร่วมมือ “ประชารัฐ” ตั้งแต่
ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/ภาค
ประชาชน (ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด) ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนการ
จัดกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก งดใช้โฟม 
และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า  

- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- อปท. 

- ทุกหน่วยงาน 
- ภาคเอกชน 
- ภาคการศึกษา 
- ภาคศาสนา 
- ภาคประชาสังคม 
- ภาคประชาชน 

5.7 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้คัด
แยกขยะมูลฝอยรายย่อย เช่น ซาเล้ง ร้านค้า
ของเก่า เครือข่ายชุมชน เข้ามาบริการใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  
 

- อปท. - ปค. 
- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 
 
   *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

6. ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดย
ผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้ 
     6.1 ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณ
หรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน
ได้ ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าถังขยะเปียก  
 
 
 
 
     6.2 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มี
การจัดท าถังขยะเปียกรวม และมีการจัดเก็บ
ขยะเปียกท่ีครัวเรือนคัดแยกไว้ อย่างน้อย 1 
แห่ง (ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือ
พ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้)  
 

 
 
6.1.1 อปท. ส ารวจข้อมูลครัวเรือนมีความ
พร้อมและไม่มีความพร้อมท าถังขยะเปียก  

 
 
- อปท. 

 
 
- สถจ.            – ภาคประชาชน 
- ภาคเอกชน 

6.1.2 อปท. แนะน า ส่งเสริม และขอความ
ร่วมมือให้ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียก ส าหรับ
ครัวเรือนที่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถัง
ขยะเปียกครัวเรือนได้ รวมถึงสาธิตวิธีการใช้
งาน  

- อปท. - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6.2.1 อปท. จัดท าประกาศขอความร่วมมือ
ประชาชนที่มีความต้องการน าขยะเปียกไปใช้
ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ ท าปุ๋ยอินทรีย์ และ
ลงทะเบียนเพ่ือเชิญชวนน าขยะไปใช้ประโยชน์  

- อปท. - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6.2.2 อปท. จัดท าถังขยะเปียกรวมส าหรับ
ครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถัง
ขยะเปียกครัวเรือนได้ และจัดท าแผนเก็บขน
ประกาศให้ประชาชนทราบ  

- อปท. - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6.2.3 อปท. จัดเก็บขยะเปียกที่ครัวเรือนคัด
แยกไว้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไป  
 

- อปท. - สถจ.   
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 
 
 
  *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
7. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 
2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์  
 

7.1 อปท. จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้างจิตส านึก
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ในเรื่อง 3Rs หรือ 3 
ช. วิธีการลดคัดแยกขยะ วิธีการน าขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์  
 

- อปท. - สถจ. 
- จังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7.2 อปท. จัดกิจกรรม การลดปริมาณ การ
คัดแยก และการน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ผ้าป่ารีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม 
Big Cleaning Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ า
หมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสี
เขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคาร
ขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรม
ขยะแลกไข่/สิ่งของ กิจกรรมตลาดนัดมือ
สอง กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก ฯลฯ  
 

- อปท. - สถจ. 
- จังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 
 
 
  *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
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7. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 
2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์  
 

7.3 สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัด อปท. และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ตลอดจนสถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่ จัด
กิจกรรมให้ความรู้ 3Rs หรือ 3 ช. คือ วิธีการ
ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ การน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่เด็ก นักเรียน 
และนักศึกษา และการอ านวยความสะดวก
ให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา วัด หรือหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ โดยการจัดตั้งภาชนะรองรับ
แบบแยกประเภท ทั้งนี ้เพ่ือส่งเสริมให้มีการคัด
แยกขยะ  
 

- สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแห่ง 
- อปท. 

- จังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7.4 ขอความร่วมมือ “ประชารัฐ” ตั้งแต่ภาค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาค
ศาสนา ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน (ทั้ง
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) ร่วม
ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม ลดการใช้
ถุงพลาสติก งดใช้โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า 
  

- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- อปท. 

- ทุกหน่วยงาน 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 
 
 
  *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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7. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 
2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์  
 

7.5 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้คัด
แยก ขยะมูลฝอยรายย่อย อาท ิซาเล้ง 
ร้านค้าของเก่า เครือข่ายชุมชน เข้ามา
บริการในหมู่บ้าน/ชุมชน  

- อปท. - จังหวัด 
- อ าเภอ 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการภาคเอกชน ลด ละ เลิก การใช้
ถุงพลาสติกและโฟม หรือน าถุงพลาสติก
และโฟมกลับมาใช้ประโยชน์ หรือขอความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่
สินค้าและให้สร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน 
ในการใช้ถุงผ้าแทน  

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

7.7 จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน  

- อปท. - จังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

8. การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือน าขยะที่คัด
แยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
หรือสิ่งของที่มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ 
ฯลฯ โดยสามารถพิจารณาน าเอามาใช้
ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้ อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และ
มีการด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ  

-อปท. ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการ
รวมกลุ่มประชาชนที่สมัครใจตั้งเป็นกลุ่ม
บริหารจัดการขยะ และจัดหาสถานที่ท าการ
กลุ่มและนัดหมายผู้ค้าของเก่ารับซื้อ หรือ
กลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะเป็นเงินหรือ
สิ่งของที่มีมูลค่า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
 

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

 
 
  *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

9. ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย 
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริม
การจัดการขยะมูลฝอย  
 

-อปท. “รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.)” และอบรมให้ความรู้จัดตั้งเป็น
เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือโดย
สมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการ
ท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง  
 

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

 
 
 
 
 
 
  *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

10. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัคร
รักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง  
 

-อปท. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์จิตส านึก
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้  
   1) จัดกิจกรรมการจัดการมูลฝอยของชุมชน 
เริ่มจากการลดการเกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย 
การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย และรวบรวมมูล
ฝอย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการเก็บ
ขนของ อปท.  
   2) การจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เช่น นัดเวลาเก็บขนมูลฝอย เก็บกวาดมูลฝอย  
   3) สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนสถานการณ์การจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่  
   4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดและ
คัดแยกขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day 
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลดการใช้
ถุงพลาสติก งดใช้โฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ชุมชน ฯลฯ  
 

- อปท. - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 
  *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

10. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัคร
รักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง  
 

   5) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนในการจัดการมูลฝอยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  
   6) มีการรณรงค์การจัดเก็บขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดทั้งปีตามโครงการมือถือ
เก่าไป ชีวิตใหม่มา  
 

  

 
 
 
 
 
  *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 3 การจัดการขยะกลางทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

11. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มี
ภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
สถานที่สาธารณะ  

11.1 ส ารวจสวนสาธารณะและสถานที่
ท่องเที่ยวในพื้นที่รบัผิดชอบเพื่อประเมิน
สถานการณ์และเตรียมการจัดหาภาชนะ  

- อปท.  - สถจ.  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

11.2 จัดหาภาชนะรองรับขยะมลูฝอยแบบแยก
ประเภทในสวนสาธารณะ มสัยดิ วัด โรงเรียน
และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รบัผิดชอบให้ครบ
ทุกแห่ง  

- อปท.  - สถจ.  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

11.3 จัดหายานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยและ
พนักงานประจ ารถให้เพียงพอกับปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น  

- อปท.  - สถจ.  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

11.4 ตรวจสอบและป้องกันมิให้ขยะมูลฝอย 
น้ า หรือสิ่งอื่นที่เกิดจากการขนส่งขยะมูลฝอย 
ตกหล่นรั่วไหลออกจากรถเก็บขนขยะมูลฝอย  

- อปท.  - สถจ.  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

11.5 การท าความสะอาดยานพาหนะให้มี
ความสะอาดเป็นประจ าทุกครั้งที่มีการขนส่ง
ขยะ  

- อปท.  - สถจ.  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

12. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่มีการ
วางระบบการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการเก็บขน)  

12.1 มีการก าหนดวัน เวลา สถานที ่และ
เส้นทางเก็บขน โดยสามารถท าเป็นปฏทิินการ
เก็บขน  

- อปท.  - ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

12.2 ท าประชาพจิารณ ์เพื่อแจ้งให้ประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
  

- อปท.  - ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

 
 

  *หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 4 การจัดการขยะปลายทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

13. ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 100 ที่
จัดเก็บและรวบรวมได้ ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 

13.1 อปท. ประชาสัมพนัธ์ประเภทขยะ
อันตรายชุมชน  

- อปท.  - จังหวัด/อบจ.  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

13.2 อปท. ประกาศจุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชน และวนั เวลาเก็บขน  

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

13.3 เทศบาล/อบต. ประสาน อบจ. รวบรวม 
ขนส่งไปก าจัดตามหลักวิชาการ  

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

14. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับ
การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  

14.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึน้และผา่น
กระบวนการคัดแยกแล้ว ถูกน าไปก าจัดถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ได้แก ่น าส่งก าจัดไปศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลนครยะลา
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (sanitary landfill) 
การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ และน้ าหมัก
ชีวภาพตามหลักวิชาการ  

- อปท.  - สถจ.  
- ทสจ.  
- สสภ.ที่ 16  
- คพ.  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

14.2 รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะที ่อปท. เก็บ
ขนไปก าจัดที่ระบบก าจดั หรือประสานขอ
ตัวเลขปริมาณทีบ่่อหรือระบบก าจัดของเอกชน
ที่ อปท. จ้างเก็บ/ขน/ก าจัด เพื่อจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลการจัดการขยะมลูฝอยของ อปท. 
และรายงานข้อมูลผา่นระบบสารสนเทศ สถ.  

- อปท.  - สถจ.  
- ทสจ.  
- สสภ.ที่ 16  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

14.3 อปท. ส่งเสริมประชาชนก าจัดขยะมูล
ฝอยภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยค านึงความเหมาะสมของพื้นที ่
โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

- อปท.  - สถ.  
- ทสจ.  
- สสภ.ที่ 16  
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน  

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 4 การจัดการขยะปลายทาง 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาว
ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 500 เมตร เป็นถนน
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม
แนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
 

อปท. ร่วมกับประชาชนด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
1) รักษาความสะอาด เก็บขยะบนถนนและ
บริเวณโดยรอบถนน  
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนให้มีความ
สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
หรือไม้ยืนต้นประจ าท้องถิ่น  
3) ติดตั้งหลอดไฟบริเวณถนนให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ  
4) ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาบนถนน เพ่ือไม่ให้
บดบังสายตาเวลาขับรถ  
5) กรณีไหล่ทางหรือสองข้างทางของถนน ควร
มีการจัดระบบการระบายน้ า โดยใช้หลักการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน (ระบบปิด) ไปด าเนินการ 
เพ่ือให้มีการระบายน้ าที่รวดเร็ว  
 

- อปท.  - สถจ.  
- อ าเภอ  
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  

   
 
 
 
*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 5 เป้าหมายอ่ืนๆ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา
รัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ  
(ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จับคู่
มัสยิด ให้จัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 มัสยิด อย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ และ
ปรับกิจกรรมหลักให้เข้ากับบริบทของพื้นที่) 
(ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้
จัดท ากิจกรรม 5 ส ศาสนสถาน ประชารัฐ
สร้างสุขในเขตพ้ืนที่ โดยท าความสะอาด
ตามหลัก 5 ส จ านวน 1 แห่ง และมัสยิด 3 
แห่ง 

1. อปท. ร่วมกับชุมชนและอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกจัดกิจกรรมวันท าความสะอาดใหญ่ 
(Big Cleaning Day) โดยเน้นจุดส าคัญภายใน
วัด ดังนี้  
   1) ป้ายต่างๆ เช่น ป้ายชื่อ ทางเข้าวัด ป้าย
บอกประวัติของสถานที่ส าคัญ เป็นต้น  
   2) ถนนทางเข้าและถนนภายในวัดควรดูแล
ถนนให้ราบเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ สะอาด 
ไม่มีขยะ  
   3) ลานวัด ควรท าความสะอาด และดูแล
ลานวัดให้ราบเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ  
   4) พระพุทธรูปและรูปเคารพพระพุทธรูป 
ควรดูแลความสะอาด หากพบพระพุทธรูปที่
ช ารุด ควรจัดการรวบรวมไว้ที่ฐานพระพุทธรูป 
หรืออาจขอขมาและขุดหลุมฝังในที่เหมาะสม  
   5) ศาลาการเปรียญและหอสวดมนต์ ควร
ดูแลความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่พุทธศาสนิกชน  
   6) ใต้ถุนอาคาร เป็นจุดที่ส่วนใหญ่จะมีกอง
ขยะ เศษไม้ เศษวัสดุ น้ าขัง ท าให้เกิดยุง สัตว์
ร้าย สัตว์มีพิษ หน ูแมลง เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิด
พาหะน าโรค จึงควรดูแลให้สะอาด หาสถานที่
เก็บข้าวของให้เป็นสัดส่วน  

- อปท.  - สถจ.  
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 5 เป้าหมายอ่ืนๆ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐสร้าง
สุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 โครงการ  
(ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จับคู่
มัสยิด ให้จัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 มัสยิด อย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ และ
ปรับกิจกรรมหลักให้เข้ากับบริบทของพื้นที่) 
 

   7) การก าจัดขยะในทางระบายน้ า เพ่ือจะได้
ไม่มีเศษวัสดุ ขยะ ขวางทางน้ า ท าให้ตื้นเขิน 
ท าเขตอภัยทานสัตว์น้ า 
   8) สัตว์เลี้ยงในวัด เนื่องจากชาวบ้านน าสัตว์
เลี้ยงที่ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือ
สัตว์อ่ืนๆ มาปล่อยที่วัดให้เป็นภาระของ
พระภิกษุสงฆ์  
   9) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของใช้
ภายในวัด เช่น ถ้วย ชาม โถข้าว ช้อน ส้อม มี
จ านวนมาก หากเก็บไม่เป็นระเบียบจะท าให้ใช้
เวลาในการค้นหา ตามหลัก 5ส จะต้องหาได้
ภายใน 30 นาที และจะใช้พื้นที่ในการเก็บน้อย 
เป็นระเบียบ สวยงาม  
   10) อาคารเสนาสนะที่ไม่ได้ใช้งาน ควรมี
การบูรณะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
   11) ถังขยะทั่วไป ควรให้มีถังขยะที่มีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับสถานที่และวางไว้ในที่ที่ 
เหมาะสม เช่น ท าเป็นตอไม้เทียม ท าเป็นถัง
ขยะแยกประเภทและมีรูปก ากับ  
   12) ถังขยะเปียก ให้จัดท าถังขยะเปียกแยก
ต่างหากจากถังขยะทั่วไป  
 

  

 
*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 5 เป้าหมายอ่ืนๆ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐสร้าง
สุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 โครงการ  
(ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จับคู่
มัสยิด ให้จัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 มัสยิด อย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ และ
ปรับกิจกรรมหลักให้เข้ากับบริบทของพื้นที่) 

   13) ถังแยกประเภท ได้แก่ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย แยกต่างหากจากถังขยะทั่วไป และถัง
ขยะเปียก 
   14) สุขา ควรดูแลรักษาห้องน้ าให้สะอาดอยู่
เสมอ และหมั่นดูแลรักษา หากช ารุดให้รีบ
ซ่อมแซม  
   15) ที่วางร่ม เพ่ือให้เป็นระเบียบและท าให้
ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บน้อยและหยิบใช้ได้
สะดวก  
   16) ที่วางรองเท้า ส าหรับผูท้ี่มาสักการะบูชา
จัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ  
   17) จุดส าคัญอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
2. อปท.ร่วมกับชุมชน และอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกท าความสะอาดใหญ่ (Big cleaning 
day) โดยเป็นบริเวณมัสยิด ภายในและ
ภายนอกมัสยิด ก าจัดขยะในทางระบายน้ า 
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของใช้ภายใน
มัสยิด จัดให้มีถังขยะแยกประเภท ได้แก่ ถัง
ขยะทั่วไป ถังขยะเปียก ถังขยะอันตราย และ
ถังขยะรีไซเคิล 
 

  

 
 
*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

   แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 5 เป้าหมายอ่ืนๆ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

17. ห้องน้ าสาธารณะร้อยละ 100 ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
สถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ดี และมีการจัดการตามแนวทางการด าเนิน
โครงการ “ห้องน้ า ท้องถิ่นไทย สะอาด 
ปลอดภัย ปลอดโรค” 

อปท. พัฒนาห้องน้ าสาธารณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ โดยเน้นพัฒนาห้องน้ าสาธารณะให้
ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ 
ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย  
   1) เกณฑ์ด้านความสะอาด พ้ืน ผนัง เพดาน 
โถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก 
อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ มีน้ าใช้สะอาด เพียงพอ 
และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า
สะอาด มีกระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งาน 
สายฉีดน้ าสะอาด อยู่ในสภาพดี อ่างล้างมือ 
ก๊อกน้ า ไม่มคีราบสกปรก สบู่ล้างมือพร้อมใช้
ตลอดเวลา ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิด 
ไม่รั่วซึม มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นเหม็น 
ท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก 
หรือช ารุด มีการท าความสะอาดเป็นประจ า 
  

- อปท. - สถจ.  
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน 

 
 

 
*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอ่ืนๆ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

17. ห้องน้ าสาธารณะร้อยละ 100 ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
สถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ดี และมีการจัดการตามแนวทางการด าเนิน
โครงการ “ห้องน้ า ท้องถิ่นไทย สะอาด 
ปลอดภัย ปลอดโรค” 

   2) เกณฑ์ด้านความเพียงพอ จัดให้มีส้วมนั่ง
ราบส าหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และ
ประชาชนทั่วไปอย่างน้อย 1 ที ่ห้องน้ า
สาธารณะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ  
   3) เกณฑ์ความปลอดภัย บริเวณท่ีตั้งห้องน้ า
ต้องไม่อยู่ในที่ลับตา กรณีท่ีมีห้องน้ าตั้งแต่ 2 
ห้องข้ึนไป ให้แยกเป็นห้องน้ าส าหรับชาย หญิง 
โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน ประตูท่ีจับ
เปิด – ปิด และท่ีล็อคด้านในสะอาด อยู่ใน
สภาพดี พ้ืนห้องน้ าแห้ง และแสงสว่างเพียงพอ 
สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ  
 

  

 
 
 
 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม
และตระหนักในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.  
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง  

- มท.  
- สถ.  
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ส านักงานอย่างเป็นรูปธรรม  

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.  
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง  

- มท.  
- สถ.  
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม  

ส านักงานจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอในส านักงาน  - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.  
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง  

- มท./ สถ.  
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  - จังหวัด 
- อปท. 
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  

สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ทุกระดับ  

- สถานศึกษาสังกัด อปท.  
- สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

- จังหวัด 
- สถ.  
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  

 
 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกอันดีให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดการต่อต้านจากประชาชนในประเด็นปัญหาเรื่องการ
ก่อสร้างระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและผลกระทบด้านต่างๆ จากการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.  
 

- จังหวัด,อ าเภอ 
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
 

- อปท.  - จังหวัด 
- สถ./ภาคเอกชน 

อบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

- อปท.  
 

- จังหวัด 
- ทสจ.  
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาชน  

สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นท่ี ในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและ
ร่วมมือการด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  

- จังหวัด 
- อปท.  

- จังหวัด 
- ทสจ.  

สร้างกลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วนร่วมจากภาค
ประชาชน  

- จังหวัด  
- อปท. 

- จังหวัด 
  

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกวดและให้รางวัลองค์กรและบุคคลที่มีจิตส านึกและผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น เช่น 
หน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านชุมชนสถาน  
 

- คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัด 
- อ าเภอ 
- อปท. 

- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

 
 
*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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