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บทนำ 
 
๑. หลักการและเหตุผล  

 
           คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำการ
จัดทำและนำเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบนโยบาย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์ โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง
ประชารัฐ ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ ๓ Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  

เทศบาลตำบลนาตาล เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข ปัญหาจึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยของประเทศเพื ่อใช้ประกอบในการดำเนินโครงการ และ
ประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่
ตำบลนาตาล ให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง  

 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื ่อให้ทุกหมู ่บ ้าน/ชุมชนมีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้  
ประโยชน์ตามหลักการ ๓Rs 

๒.๒ เพื ่อให้หมู ่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดตั ้ง “จุดรวบรวมขยะ  
อันตรายชุมชน” เพื่อให้กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก  
วิชาการเพ่ิมขึ้น  

๒.๓ เพื่อให้ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล มีส่วนร่วมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล ฝอยภายใต้
หลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐ  
 
๓. เป้าหมาย  

๓.๑ หมู่บ้าน/ชุมชน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทาง 
๓.๒ หมู่บ้าน/ชุมชน มีการติดต้ัง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
๓.๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
๓.๔ ส่วนราชการในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลนาตาล จัดกิจกรรมการลดและคัด แยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะ

มูลฝอยไปใช้ประโยชน์  



 
๔. กรอบแนวคิด  

๔.๑ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีแนวทางการปฎิบัติ ๕ ขั้นตอน คือ  
๑. สร้างความตระหนัก และความเข้าใจ ให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ระดับครัวเรือน  
๒. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย 

ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ  
๓. พัฒนากฎระเบียบ มาตรการ และบังคับใช้กฎหมาย  
๔. เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล  

๔.๒ แผนพัฒนา มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุล
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้าน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลการ
สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะสภาพปัญหาการไม่มีสถานที่ทิ้งขยะและไม่มีระบบกำจัดหรือการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เป็นไปตามมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  

 
๕. นิยามความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย  

ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และ หมายความรวมถึงมูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ โรงงานซึ่งมีลักษณะและ
คุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

มูลฝอยติดเชื้อ คือ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับ มูล
ฝอยนั นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได ้ 

ประเภทของขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  
  1.ขยะย่อยสลาย ( Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 

สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือ 
เศษของพ ืช  ผ ัก ผลไม ้  หร ือส ัตว ์ท ี ่ เก ิดจากการทดลองในห ้องปฏ ิบ ัต ิการ โดยท ี ่ ขยะย ่อยสลายนี้ เป็น 
ขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 

  2. ขยะร ีไซเค ิล (Recyclable waste) หร ือ ม ูลฝอยที ่ย ังใช ้ ได ้  ค ือ ของเส ียบรรจ ุภ ัณฑ ์ หร ือว ัสดุ  
เหลือใช้ ซึ ่ง สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื ่องดื ่มแบบ UHT 
กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สำหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่ 
สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ  

  3. ขยะอ ันตราย  (Hazardous waste) หร ื อ  ม ู ลฝอยอ ันตราย  ค ื อ  ขยะท ี ่ ม ี อ งค ์ประกอบหรื อ 
ปนเปื้อนวัตถุ อันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุ 
กรรมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุ  
อย่างอื่นไม่ว่าจะ เป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื ่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม  
เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี



หรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี เป็นขยะที ่ม ักจะพบได้น ้อยที ่ส ุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของ 
ปริมาณขยะทั้งหมดใน กองขยะ  

4. ขยะทั่ ว ไป (General waste) หร ือ ม ูลฝอยท ั ่ ว ไปค ือ ขยะประเภทอ ื ่นนอกเหน ือจากขยะย ่อย 
สลาย ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
ใหม่ เช่น ห่อ พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ ่ง สำเร็จรูป ถุงพลาสติก 
เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สำหรับขยะทั่วไปนี เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับ 
ขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ  

๕. มูลฝอยติดเชื้อ คือ มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ รักษาพยาบาล 
การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว์รวมทั้งใน การศึกษาวิจัยเรื่อง
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการ ผ่าตัด การตรวจชันสูตร
ศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง วัสดุของมีคม มีด เข็ม กระบอกฉีดยา  หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ 
แผ่นกระจกปิดสไลด์ วัสดุซึ่งสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก เลือด ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ และท่อ
ยาง เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒  
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของตำบลนาตาล 

 
๑. ขยะมูลฝอยชุมชน  

๑.๑ อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย จากการสำรวจข้อมูลด้านการจัดการ ขยะมูลฝอย
ในปี พ.ศ. ๒๕62 พบว่า เทศบาลตำบลนา มีปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน 30-35 ตันต่อวัน สำหรับองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยของตำบลนาตาล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร เศษผัก ขององค์ประกอบทั้งหมด ตามมาด้วยพลาสติก ส่วน
อันดับ ๓ เป็นกระดาษ  

๑.๒ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลนาตาล มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
เก็บขนและกำจัดและยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เพื่อรองรับการคัดแยกขยะมูล
ฝอยที่ต้นทาง จึงส่งผลให้ของเสียอันตรายชุมชนถูกทิ้งปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป จากการสำรวจข้อมูล พบว่าครัวเรือน ใน
เขตตำบลนาตาล มีปริมาณขยะและมีการจัดการขยะดังนี้ 

    ๑. ขยะแห้ง มีการบริหารจัดการโดยการนำไปขาย ในอัตราร้อยละ ๕๐.62 นำไปเผาในอัตราร้อยละ  
31.46 นำไปกองทิ้งไว้ ในอัตราร้อยละ 11.99 นำฝังกลบในอัตราร้อยละ 4.98 นำไปทำอย่างอ่ืนร้อย ละ 0.93  

    ๒. ขยะเปียก มีการบริหารจัดการโดยการนำไปเททิ้ง ในอัตราร้อยละ 43.73 นำไปฝังกลบในอัตราร้อย 
ละ 26.61 นำไปทำปุ๋ยหมัก ในอัตราร้อยละ 24.00 นำไปทำอย่างอ่ืนร้อยละ 0.93  

    ๓. ขยะอันตราย มีการบริหารจัดการโดยการนำไปฝังกลบ ในอัตราร้อยละ 49.78 นำไปกองทิ้ง ในอัตรา  
ร้อยละ 17.24 นำไปทิ้งที่อ่ืน ในอัตราร้อยละ 32.53 นำไปทำอย่างอ่ืนร้อยละ 0.44  

    ๔. ขยะทั่วไป มีการบริหารจัดการโดยการนำไปฝังกลบ ในอัตราร้อยละ 11.76 นำไปกองทิ้ง ในอัตรา 
ร้อยละ 4.71 นำไปเผา ในอัตราร้อยละ 82.74 นำไปทำอย่างอ่ืนร้อยละ 0.78  

 
๒.มูลฝอยติดเชื้อ 

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาล ยังไม่มีการดำเนินการรวบรวมและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่ถ้ามีมูล
ฝอยติดเชื้อ ก็จะนำไปรวบรวมไปกำจัดต่อไป  

 
๓. ของเสียอันตรายชุมชน 

จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน เทศบาลตำบลมีปริมาณของเสียอันตราย ๑ กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
 

๔. ลำดับความสำคัญของปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
๔.๑ ปัญหาด้านชุมชน/การมีส่วนร่วม ๑) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม มีรูปแบบที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการดำเนินงานขาดความเด่นชัด ๒) กลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังขาดความครอบคลุม อาทิเช่น เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายร้านค้า 
เครือข่ายรับซื้อของเก่า เป็นต้น ๓) ประชาชนขาดจิตสำนึก ขาดความตระหนัก ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
และมีการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์น้อย  

๔.๒ ปัญหาด้านทรัพยากร  



     ๑) ขยะมูลฝอยประเภทย่อยสลายได้ ยังไม่มีรูปแบบการลดและใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมี 
ประชาชนส่วนน้อยที่มีการทำปุ๋ยนำ/ปุ๋ยชีวภาพ  

     ๒) ขยะรีไซเคิล ปัจจุบันกระทำโดยกระบวนการนอกระบบ คนเก็บของเก่าและร้านรับซื้อของเก่ามาซื้อ ขยะ
รีไซเคิลประจำทุกหมู่บ้านแต่ราคาซื้อขายไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัด และกดราคาเพ่ือเก็งกำไร  

     ๓) ขยะอันตรายจากชุมชนยังไม่มีการส่งเสริมการคัดแยกที่จริงจัง เนื่องจากเมื่อประชาชนคัดแยกแล้ว ไม่มี
สถานทีก่ำจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลหรือจุดรวบรวมประจำหมู่บ้าน  

     ๔) ภาชนะ/ถังรองรับมูลฝอย ไม่มีในเขตพ้ืนทีต่ำบลนาตาล 
๔.๓ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  
      ๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
      ๒) ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเท่าที่ควร  
      ๓) เทศบาลตำบลนาตาล มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
๔.๔ ข้อจำกัดของเทศบาลตำบลนาตาล 
      ๑) เทศบาลตำบลยังไม่มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
      ๒) ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินการ  
 

๕. อุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
๕.๑ ขยะมูลฝอยครัวเรือน/ชุมชน เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลดคัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแต่ต้น  

ทางยังดำเนินการได้ไม่มีประสิทธิภาพ  
๕.๒ ขยะมูลฝอยครัวเรือนที่เกิดขึ้นมีการกำจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นการเผาและฝังส่งผลกระทบด้าน  

สิ่งแวดล้อม  
๕.๓ ข้อจำกัดด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลนาตาล 
๕ .๔  จ ุ ด ร วบ ร วมของ เ ส ี ย อ ั น ต ร ายช ุ ม ชน  ย ั ง ไ ม ่ ม ี ก า ร ด ำ เ น ิ น ง านท ี ่ เ ป ็ น ร ู ป ธ ร รมช ั ด เ จ น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บทที่ ๓  
ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาตาล 

 
๑. วิสัยทัศน์  

“ลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนหมู่บ้าน พร้อมทั้งพัฒนารายได้จากขยะรีไซเคิล 
โดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน” 

 
๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ  
เทศบาลตำบลนาตาล 

2.2 เพ่ือให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนาตาล และดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน  

2.3 เทศบาลตำบลนาตาล นำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๓. เป้าหมาย 

เป้าหมายการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลตำบลนาตาลประกอบด้วย  

๓.๑ ขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง โดยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จากปริมาณขยะที่
มีอยู่ 

๓.๒ ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัด ณ แหล่งที่รับกำจัดไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ  

๓.๓ มีการพัฒนารายได้จากขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือ ขยะรีไซเคิล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของปริมาณขยะรีไซเคิล  

 
๔. กรอบแนวคิด 

๔.๑ หลักการ ๓Rs (Reduce,Reuse,Recycle) เพ่ือให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ของ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ณ แหล่งกำเนิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ส่วนราชการในการจัดการขยะมูลฝอย การ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนให้เกิดวินัยลดการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย เพ่ือลดการ
เกิดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ณ แหล่งกำเนิด สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้มี การใช้ซ้ำ การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสุดก่อนการกำจัด
ในขั้น สุดท้าย ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการและ 
ภาคราชการ ในชุมชนให้คัดแยกและลดปริมาณในส่วนของภาคเอกชนต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ตามหลักการ ๓Rs 
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๔.๒ การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ เสียอันตราย ออกกฎระเบียบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลด คัดแยกเก็บ รวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน 
และมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงหลักเกณฑ์แนวทางการ จัดการ คู่มีอปฏิบัติเพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย  

๔.๓ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ส่งเสริม
บทบาทของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีจิตสำนึกและวินัยในการ จัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ต้ังแต่การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้ายให้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถเข้าร่วม
รับรู้ ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายต้ังแต่
ต้น  

 
๕. ยุทธศาสตร์/มาตรการ  

ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของเทศบาลตำบลนาตาล ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ 
๕ มาตรการ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักโดยการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก การใช้ประโยชน์ 
และการทิ้งขยะที่ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม  

      มาตรการที่ ๑ : ให้ความรู้ เช่นการฝึกอบรม การพาไปศึกษาดูงานชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะ  
      มาตรการที่ ๒ : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคม เช่น การขอความร่วมมือประชาชนในการนำตะกร้า ถุง ผ้า 

หรือถุงพลาสติกใบใหญ่ ๑ ใบไปซื้อของที่ตลาดนัดในพ้ืนที่ ขอความร่วมมือร้านค้าลดการใช้ถุงพลาสติก และกล่อง โฟมที่ 
เป็นอันตราย มาใช้กล่องกระดาษที่ทำจากธรรมชาติแทน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน  
       มาตรการที่ ๑ : ให้การสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมกลุ่ม  
       มาตรการที่ ๒ : ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังธนาคารขยะหรือผ้าป่าขยะในทุกหมู่บ้าน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เอกชน พ่อค้าเร่รับซื้อของเก่า ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล 

ฝอยชุมชน  
       มาตรการที่ ๑ : ขอความร่วมมือจากเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
       มาตรการที่ 2 : จัดทำจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ ๔ 
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาตาล 

 
๑. แผนงานระยะเร่งด่วน 

แผนงานที่ ๑: เสริมสร้างสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๑. โครงการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (๓ Rs) 
๒. โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม 
๓. โครงการต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน  
๔. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

แผนงานที่ ๒ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้การจัดการขยะที่ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม  
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก การลด คัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  

แผนงานที่ ๓ : บังคับใช้กฎหมาย  
๑. ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กำจัด ขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายชุมชน 

กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ  
๒. ควบคุมพ่อค้าเร่รับซื้อของเก่าในชุมชน  
 

๒. แผนงานระยะยาว  
แผนงานที่ ๑: เสริมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑. โครงการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (๓ Rs) 
๒. โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม  
๓. โครงการต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน  
๔. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แผนงานที่ ๒ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้การจัดการขยะที่ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม  
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก การลด คัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  

แผนงานที่ ๓ : บังคับใช้กฎหมาย  
๑. ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กำจัด ขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายชุมชน 

กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ  
๒. ควบคุมพ่อค้าเร่รับซื้อของเก่าในชุมชน  
๓. ออกข้อบังคับตำบลให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด  

 
 
 
 



บทที่ ๕ 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอปท. 

 
เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาดำเนินการดังนั้น เพ่ือกำหนด เป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ภายใน ๑ ปี จึง
กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของเทศบาลตำบลนาตาลและหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 

 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
ศึกษาทำความเข้าใจเอกสารแนวทางการ 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูล 
ฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” 

ตุลาคม 2562 สาธารณสุขฯ 

2 จัดทำข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย พฤศจิกายน 2562 สาธารณสุขฯ 

3 

จัดทำโครงการออกประชุมประชาคมใน 
ระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน 
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด 
สะอาด”ระดับ อปท.จำนวน 10 หมู่บ้าน 

ธันวาคม 2562 

สาธารณสุขฯ 

4 
จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” 

ธันวาคม 2562 
สาธารณสุขฯ 

5 

จัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างหมู่บ้าน 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้าน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด”ระดับ อปท.ตามหลัก 3Rs 

มกราคม 2563 

สาธารณสุขฯ 

6 จัดทำฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย มฝ.2 ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 สาธารณสุขฯ 

7 
จัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ กลับมาใช้
ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผล สัมฤทธิ์ 

กุมภาพันธ์ 2563 
สาธารณสุขฯ 

8 
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์วิธีการ นำขยะไป
ใช้ประโยชน์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

กุมภาพันธ์ 2563 
สาธารณสุขฯ 

9 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของขยะก่อนนำไปทิ้งอย่าง
ไร้ประโยชน์ 

มีนาคม-เมษายน 2563 
สาธารณสุขฯ 

10 
สนับสนุนทรัพยากรด้านข้อมูล องค์ความรู้
งบประมาณและอำนวยความสะดวกให้กับ 
หมู่บ้านและดำเนินการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

มีนาคม-เมษายน 2563 
สาธารณสุขฯ 



11 
จัดต้ัง“จุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย 
ชุมชน อย่างน้อย 1 จุด ให้ครบทุกหมู่บ้าน 

เมษายน-กรกฎาคม 2563 
สาธารณสุขฯ 

12 

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
1) หมู่บ้านรายงาน เทศบาล. 
2) เทศบาลรายงานอำเภอ 
 

สิงหาคม-กันยายน 2563 

สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 (ลงชื่อ)...........................................................  (ลงชื่อ)......................................................... 
  ( นายสมหมาย  สวนชัยภูมิ )            ( นางเณธิชา เสงี่ยมทรัพย์ ) 
        เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาการ     รองปลัดเทศบาลตำบลนาตาล รักษาการ  
          หัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุขฯ          ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ         
  
 

           (ลงชื่อ)....................................................... 
                            ( นายโชคดี ภูเต้าทอง )  
                 ปลัดเทศบาลตําบลนาตาล 

 
 

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

                         ( นายโชคดี  ภูเต้าทอง )  
                             ปลัดเทศบาลตําบลนาตาล ปฏิบัติหน้าที่ 

                  นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล 

 


