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บทที่ 1 บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลท่ีก าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด การใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่  
ตามหลักการ 3 ช โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ” 

ในพิธีมอบรางวัลให้แก่จังหวัดท่ีชนะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับประเทศประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ 
ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม  
ในการลดขยะต้นทางของประชาชน 
      พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ
ในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการส่ิงแวดล้อมดีเด่น “โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือ 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าป้ายก าหนดสีเพื่อแยกขยะใส่ถุงจ านวน        
4 ประเภท ส าหรับขยะจากครัวเรือน และตั งถังขยะ 2 สี คือ สีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล และสีน  าเงินส าหรับ
ขยะท่ัวไป ส าหรับขยะในพื นท่ีสาธารณะ ซึ่งแนวทางในการจัดเก็บและการก าจัดขยะให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสม  
      กระทรวงมหาดไทย จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้น 
ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือน ร่วมด าเนินการตามแผน  
 
๒.วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อให้จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ร่วมกันขับเคล่ือน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน 
    2.2 เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน  
เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง  
    2.3 เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ก าหนด จุดรวบรวมขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความสะดวกในการเก็บขน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง 
    2.4 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการเก็บขนขยะแยกตามประเภท ให้มีถังขยะแยกประเภทในพื นท่ีสาธารณะ 
 
 
 
 
 



๓.เป้าหมาย 
    ๓.1 ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัด “แยกขยะก่อนทิ ง”  
 ๓.๒ หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย   
และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางท่ีก าหนด 
 ๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดท าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทางท่ีก าหนด 
 ๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าถังขยะแยกประเภทในพื นท่ีสาธารณะอย่างน้อย ๒ ประเภท 
ได้แก่ ขยะท่ัวไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทางท่ีก าหนด 
 ๓.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีประกาศก าหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ แยกตามประเภท 
ตามแนวทางท่ีก าหนด 
 ๓.๖ ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื นท่ี (Cluster) และมีข้อสรุปในการก าหนดวิธีการก าจัดขยะ 
ในแต่ละกลุ่มพื นท่ี (Cluster) ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
๔. ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการ 
    ๔.๑ กระทรวงมหาดไทย 
 ๔.๑.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  (๑) อ านวยการขับเคล่ือนการปฏิบัติตามแผน และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๒) ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา 
  (๓) ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานของจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๔) ให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑.๒ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    
            (๑) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 
           (๒) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปล่ียน 
เกิดพฤติกรรม “แยกก่อนทิ ง” และ “ทิ งให้ถูกท่ี” 
           (๓) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนในพื นท่ี 
 ๔.๑.๓ กรมการปกครอง 
           (๑) สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน โดยก ากับให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ และคณะกรรมการ
หมู่บ้านร่วมปฏิบัติตามแผน 
   (๒) ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนในระดับอ าเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน 
    ๔.๒ จังหวัด  
 (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั งมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะท างานกลุ่ม 
Cluster แต่ละพื นท่ีในเขตพื นท่ีท่ีรับผิดชอบให้ครบทุกกลุ่ม Cluster และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
      (2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อชี แจงแผนปฏิบัติการ 
พิจารณาก าหนดเวลา เป้าหมายและกิจกรรมในการคัดแยก และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมการบริหาร



จัดการขยะและกรอบระยะเวลาด าเนินการ ทั งนี  จังหวัดจะต้องจัดการประชุมให้แล้วเสร็จ  ก่อนวันท่ี 28 
ธันวาคม  ๒๕๖๑  

(๓) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรื อน โรงเรียน วัด  
ท่ีสาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยทุกจังหวัดจะต้องเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  
ภายในวันท่ี 4 มกราคม ๒๕๖2 
 (๔) จังหวัดก าหนดและประกาศแผนปฏิบัติการ เป้าหมายและกิจกรรม ในการคัดแยกขยะ   
และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด เพื่ อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัด 
ถือเป็นเป้าหมายในการด าเนินการร่วมกัน ทั งนี  จังหวัดจะต้องก าหนดและประกาศแผนปฏิบัติการ ภายใน  
วันท่ี 4 มกราคม ๒๕๖2 
 (๕) ให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าภาพ Cluster ในทุกกลุ่ม Cluster ก่อนวันท่ี 7 มกราคม ๒๕๖2 เพื่อให้ได้
ข้อสรุป ดังนี   

    (5.๑) ทบทวนและยืนยันการรวมกลุ่มพื นท่ี Cluster ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นท่ีสิ นสุด 
ส าหรับในพื นท่ีเกาะเป้าหมายท่ีมีปัญหาขยะมูลฝอยตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้จังหวัดก าหนด 
ให้เป็น Cluster เฉพาะ 
      (5.๒) ยืนยันจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู ่ในกลุ่ม Cluster และจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Cluster ใด แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
ภายในก าหนดเวลา 
  (๖) จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง” พร้อมกันท่ัวประเทศ 
ในวันท่ี 9 มกราคม ๒๕๖2 

(๗) ให้จังหวัดจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในกลุ่ม Cluster ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละกลุ่ม Cluster หลังจากท่ีได้ข้อสรุปการรวมกลุ่ม 
Cluster ตาม (๕) ภายในวันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖2 แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
ภายในก าหนดเวลา 
  (๘) ให้จังหวัดมีค าส่ังแต่งตั งคณะท างานกลุ่ม Cluster โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย
ตาม (1) เป็นหัวหน้าคณะท างาน และจัดให้มีการประชุมคณะท างานกลุ่ม Cluster  เพื่อพิจารณาให้ได้ข้อสรุป
การเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยภายในทุกกลุ่ม Cluster ในจังหวัด ภายในวันท่ี 20 มกราคม 
๒๕๖2 โดยให้จังหวัดสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา 
 (๙) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ Cluster ส่งแผนด าเนินงานการก าจัดขยะมูลฝอย
ตาม (8) ให้จังหวัด ภายในวันท่ี 9 มีนาคม ๒๕๖2 
 (๑๐) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดท่ีก าหนดในแผน 
 
 
 
 
 
 



     ๔.๓ อ าเภอ 
  (1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดตามข้อ 4.2 (๒) แล้ว ให้นายอ าเภอจัดประชุมผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และก านันทุกต าบล เพื่อชี แจงแนวทางขั นตอนวิธีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมด าเนินการ ภายในวันท่ี 3 มกราคม ๒๕๖2 

(๒) ด าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด  
ท่ีสาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยให้อ าเภอเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายใน
ก าหนดเวลาท่ีจังหวัดก าหนด 
 (๓) ก ากับ ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
 (๔) ในวันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอ าเภอประชุมชี แจงและท าความเข้าใจกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
โดยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านท าการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์ 
และให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่) ในการบริหารจัดการขยะ  
      (๕) ให้นายอ าเภอด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกัน 
ก าหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวบรวมขยะอันตรายท่ีปลอดภัย เหมาะสม  และประชาสัมพันธ์ ให้
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน น าขยะอันตรายไปรวบรวมไว้รอการเก็บขน 
    ๔.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ๔.๔.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนตามแนวทางท่ีก าหนด 
ไว้แล้ว ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง  
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 
 ๔.๔.๒ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ก.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
    (1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดตามข้อ 4.2 (๒) แล้ว ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าท่ีเก็บขน ให้ทราบแนวทาง
ขั นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะ การเก็บขยะท่ีก าหนด ภายในวันท่ี 
4 มกราคม ๒๕๖2 
   (2) ก าหนดแนวทางหรือวิธีการจัดท าสัญลักษณ์ขยะแยกประเภท เพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บขยะของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ เช่น การใช้ถุงขยะสีแยกประเภท  หรือการใช้สต๊ิกเกอร์สีแยกประเภทติดท่ี
ถุงขยะ หรือการใช้เชือกสีแยกประเภทมัดปากถุงขยะ หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทท่ีถุงขยะ  เป็นต้น ให้
แล้วเสร็จภายในวันท่ี 6 มกราคม ๒๕๖2 และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรับรู้ร่วมกัน  

      (3) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ ง” 
และหลักการ ๓ ช (ใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่) ภายในเขตพื นท่ีความรับผิดชอบ ภายในก าหนดเวลา 
ท่ีจังหวัดก าหนด 
        (4) จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง” พร้อมกัน 
ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 9 มกราคม ๒๕๖2 



       (5) จัดท าสัญลักษณ์ก าหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การจัดท า
ป้าย ปักธง หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ เป็นต้น ภายในวันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื นท่ี 
      (6) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก 
เส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตรายชุมชน และประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนในเขตพื นท่ีรับผิดชอบรับรู้โดยท่ัวกัน เช่น เสียง
ตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ การเคาะประตูบ้าน เป็นต้น ภายในวันท่ี 23 มกราคม ๒๕๖2 
      (7) ให้จัดท าถังขยะแยกประเภท และน าไปวางตั งไว้ในพื นท่ีสาธารณะอย่างน้อยจุดละ 2 ถัง 
ประกอบด้วย ถังขยะสีน  าเงินส าหรับขยะท่ัวไป และถังขยะสีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื นท่ี 
  (8) รณรงค์และให้ค าแนะน าให้ทุกครัวเรือนในเขตพื นท่ีรับผิดชอบมีถังขยะอินทรีย์ทุก
ครัวเรือน กรณีครัวเรือนไม่มีพื นท่ีจัดท าถังขยะอินทรีย์ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีจุด
รวบรวมขยะอินทรีย์ ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื นท่ี 
   ข.การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” 
      (๑) จัดให้มีการอบรมผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความรู้วิธีการคัดแยก
ขยะ วัสดุรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ภายในวันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖2 
       (๒) จัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ ง  เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนน าไปถ่ายทอด
ให้กับผู้ปกครอง และน าไปปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในวันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖2 
        (๓) ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนครัวเรือนในเขตพื นท่ีความรับผิดชอบ 
หารือร่วมกันเรื่อง วัน เวลา และก าหนดเส้นทางการเก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ การบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน ภายในวันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖2 เพื่อไปประกอบการ
จัดท าประกาศตามข้อ 4.4.2 ก. (6) 
   4.๕ หมู่บ้าน/ชุมชน 
        (1) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  
ท าการรณรงค์ให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3 ช  
(ใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่)  
  (๒) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้มีจุดรวบรวม และคัดแยกขยะในหมู่บ้าน/
ชุมชน  
  (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าถังขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน  
และรณรงค์ให้ ครัวเรือน ในหมู่บ้ าน/ชุมชน จัดท าถั งขยะอินทรีย์ภายในบ้าน เรือน  ตามตัวอย่าง  
หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื นท่ี 
 
 
 
 



๕. การติดตามผล 
    5.1 กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการด าเนินงานกับจังหวัด  
    5.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
    5.3 กรมการปกครอง โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองติดตามความก้าวหน้าของอ าเภอ หมู่บ้าน /
ชุมชน 
    5.4 ระดับจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ 
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอ าเภอ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที ่

1.สภาพทั่วไป 
1.1 ประวัติความเป็นมาของต าบลดินอุดม 

  ต าบลดินอุดม ได้จัดตั งช่ือขึ นตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน เดิมต าบลดินอุดมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของ
ต าบลล าทับ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ต่อมาปี   พ.ศ. 2527  ต าบลล าทับได้ยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ 
ต าบลดินอุดมก็ได้จัดตั งเป็นต าบลหนึ่งของกิ่งอ าเภอล าทับ ซึ งประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน และต่อมาในปี       
พ.ศ. 2530 ก็ได้แบ่งแยกอีก 1 ต าบลคือ ต าบลดินแดง ต่อมาปี พ.ศ. 2531 ได้มีพี่น้องบ้านกระทูน  
อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบอุทกภัย ได้อพยพเข้ามาอยู่อีก 1 หมู่บ้าน ซึ่งรวมเป็น 6 หมู่บ้าน 
ต่อมาในปี 2545  ได้แยกหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 7 บ้านไสสด ซึ่งแยกออกจากหมู่ท่ี 1 บ้าน
หนองจูด  ในปัจจุบันนี ต าบลดินอุดมจึงมีหมู่บ้านทั งหมด 7 หมู่บ้าน 

1.2 อาณาเขตต าบล  
 ทิศเหนือ  ติดต่อ หมู่ท่ี  ๑๒   ต าบลกุเหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ทิศใต้   ติดต่อ หมู่ท่ี  ๓    ต าบลดินแดง อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี ่ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ หมู่ท่ี  ๑๒   ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ หมู่ท่ี  ๔    ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ  มีแหล่งน  าสายส าคัญ  คือ  คลองเสม็ดจวน ซึ่งไหลผ่านหมู่ท่ี  2,5,6  มี
พื นท่ีประมาณ 55,865 ไร่ หรือประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ    
ต าบลดินอุดม ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้มี

ฝนตกชุกเกือบตลอดปี และมี 2 ฤดูกาล  คือ  ฤดูฝน และฤดูร้อน ซึ่งในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน
พฤษภาคม – พฤศจิกายน และฤดูร้อน ช่วงเดือน พฤศจิกายน – เมษายน 
2.โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
 เส้นทางรถยนต์ ติดต่ออ าเภอล าทับ โดยถนนสายล าทับ – บ่อล้อ , 4151 บ้าน พรุขี กา – บ้านใหม่  มี

ถนนลาดยาง มีถนนคอนกรีต และถนนลูกรังทุกหมู่บ้าน สามารถติดต่อได้ทุกหมู่บ้าน 
2.2 ด้านไฟฟ้า และประปา 

- ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
 - มีประปาหมู่บ้านกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ประกอบกับมีฝนตกชุกตลอดปี ท าให้ประชาชนมีน  าด่ืมน  าใช้
เพียงพอ 

2.3 การโทรคมนาคม และการสื่อสาร  
   - มีการติดตั งตู้โทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมในพื นท่ี ส่วนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใช้ระบบของ GSM และ 
DTAC Truemove   สัญญาณครอบคลุมทุกพื นท่ี 
         - ไม่มีท่ีท าการไปรษณีย์ต าบล แต่สามารถใช้บริการได้ท่ีไปรษณีย์เอกชน อ าเภอล าทับ 
 
 
 

 



3. โครงสร้างทางสังคม 
3.1 ด้านการศึกษา    

 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมมีจ านวน 4 โรงเรียน คือ 
 1.โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน    มีนักเรียน         จ านวน   1๖๓  คน   แบ่งเป็น  
  - ก่อนประถมศึกษา   จ านวน   ๒๐     คน 
   - ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน   1๔๓   คน 
 2.โรงเรียนบ้านหนองจูด    มีนักเรียน        จ านวน   2๙๔   คน  แบ่งเป็น 
  - ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน   1๙๓   คน 
  - ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 (ขยายโอกาส) จ านวน   ๑๐๑     คน 
 3.โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์    มีนักเรียน    จ านวน   1๗3  คน  แบ่งเป็น   
   - ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน   1๗3   คน 
 4.โรงเรียนบ้านควนแดง   มีนักเรียน จ านวน   1๓๖  คน  แบ่งเป็น  
  - ก่อนประถมศึกษา   จ านวน    ๑1   คน 
   - ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน    ๙๒   คน 
            - ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 (ขยายโอกาส)  จ านวน    4๔   คน 
 นอกจาก 4 โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมแล้ว ต าบลดินอุดม ยังมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๓ แห่ง คือ  
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่  มีเด็กท่ีเข้ารับการเลี ยงดู จ านวน  1๘๖ คน 
    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน   มีเด็กท่ีเข้ารับการเลี ยงดู จ านวน  ๖๓   คน  
  ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดินอุดม   มีเด็กท่ีเข้ารับการเลี ยงดู จ านวน  ๒๕   คน 

3.2 ด้านศาสนา  
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 นับถือศาสนา พุทธ และร้อยละ 10 นับถือศาสนาอิสลาม  และมี

มัสยิดประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  1   แห่ง ซึ่งตั งอยู่ท่ี หมู่ท่ี  4 บ้านเขาดิน 
3.3 ด้านการท่องเที่ยว   

  ต าบลดินอุดม มีสถานท่ีท่องเท่ียวในพื นท่ีท่ีส าคัญ 3 แห่ง แต่ยังไม่มีความโดดเด่นมากนัก ซึ่งปัจจุบัน
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมก าลังปรับปรุงพัฒนาให้มีความโดดเด่น สวยงาม น่าท่องเท่ียว คือ  ถ  าเขา
ดิน ซึ่งอยู่ในพื นท่ี ม.4 บ้านเขาดิน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม ภายในถ  ามีหินงอก หินย้อยท่ีสวยงามแปลกตา บรรยากาศสงบ รมรื่น คือ และอีกสถานท่ีหนึ่งซึ่งถือ
ว่ามีความส าคัญ คือ ป่าต้นน  าพรุเหรียง ซึ่งตั งอยู่ในพื นท่ี ม.2 ซึ่งเป็นป่าต้นน  าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม และชุมชนได้ร่วมกันพัฒนา และอนุรักษ์ 
ป่าต้นน  าให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชนรุ่นหลังต่อไป อีกสถานท่ีหนึ่งคือ แอ่งอาบน  า
หนองจูด ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ และได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของ
คนในต าบลดินอุดม และพื นท่ีใกล้เคียง   โดยมีสโลแกน ใช้ช่ือว่า “อัยยะ หนองจูด”นอกจากนี ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลดินอุดม  ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินงานปรับปรุงอุทยานย้อนรอยพระเศวตฯ  ซึ่งตั งอยู่บริเวณ
พื นท่ี ม.๒ ต.ดินอุดม เป็นพื นท่ีรวบรวมพันธ์ไม้ต่างๆในท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับช้างพระ
เศวต และเป็นท่ีตั งของป่าพรุต้นเหรียง ซึ่งถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้เปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ต่อไป  
 



     4.1 การเกษตรกรรม  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งพืชท่ีเพาะปลูก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน  ามัน ข้าว 

และไม้ผลอื่นๆ 
     4.2 อาชีพ และรายได้    
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวนยางพารา  สวนปาล์มน  ามัน สวนกาแฟ 
สวนผลไม้ และรับจ้างท่ัวไป ซึ่งเศรษฐกิจของต าบลอยู่ในระดับปานกลาง 
 
     4.3 อาชีพอื่นๆ  
   นอกเหนือจากอาชีพหลักในพื นท่ี คือ การเกษตรกรรมแล้ว ประชาชนในพื นท่ีต าบลดินอุดมยั ง
ประกอบอาชีพอื่นๆท่ีนอกเหนือจากการเกษตรกรรม คือ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย ประมาณ ร้อยละ 40 
 

     4.4 โครงการ 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์  
- กล้วยฉาบ OTOP  โดย กลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่ท่ี 6 บ้านน  าด า (43/1 ม.6 ต.ดินอุดม อ.ล าทับ  

จ.กระบี่ โทร. 085-7840431) 
 - หนังตะลุง OTOP  โดย นายสุชาติ   เกตุแก้ว  (151/22 ม.1 บ้านหนองจูด ต.ดินอุดม อ.ล าทับ  
จ.กระบี่) 
  -กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ม.3 บ้านป่าใหม่  
  -กลุ่มแม่บ้าน  ผลิตกระเป๋าแฮนเมค  ม.3 บ้านป่าใหม่  
  -ศูนย์เรียนรู้แบบผสมผสาน ม.๔ บ้านเขาดิน ท าผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่สมุนไพร ยาสระผม น  ายาล้าง
จาน การเลี ยงผึ ง กาแฟขี ชะมด การเพาะเห็ด ฯลฯ 

- ผลิตภัณฑ์ OTOP  โดย กลุ่มแม่บ้าน หมู่ท่ี ๔ บ้านเขาดิน มีผลิตภัณฑ์เช่น กะหรี่ปั๊บ ต้มเหลืองแกง
ไก่บ้านสมุนไพร หนุมานคลุกฝุ่น 

- ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยกลุ่มแม่บ้าน ม. ๒ บ้านเสม็ดจวน  มีผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องยาหอม ปลาดุกร้า 
แกงไตปลา 
 

5. โครงสร้างการปกครอง 
ต าบลดินอุดม  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนต าบล  ปัจจุบันมี   

นายวุฒิชัย เป็ดทอง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม และมีนายมนต์ชัย เป็ดทอง เป็นก านันต าบล
ดินอุดม นอกจากนี ในแต่ละหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านท าหน้าท่ีในการดูแล ปกครองแต่ละหมู่บ้าน โดย 

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองจูด  มีนายวินิต  แสวงสุข    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านป่าใหม่ มีนายประดับ  ไกรทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านเขาดิน มีนายหร่อหมาร จันทร์อุทัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านขอนพอ มีนายสมหมาย  คงหวัง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๖ บ้านน  าด า มีนายอดิศักดิ์  มากผล  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านใสสด มีนายสมควร  เพ็ชรเรือนทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ปัจจุบันต าบลดินอุดม มีหลังคาเรือน จ านวน 1,570 หลังคาเรือน มีครัวเรือน จ านวน 1,582 ครัวเรือน  และ

มีประชากร จ านวน  7,147 คน  

 



ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากร หลังคาเรือน และครัวเรือน ต.ดินอุดม  แยกรายหมู่บ้าน จากการ
ส ารวจ 
 

หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน จ านวนครัวเรือน 
 ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

บ้านหนองจดู 467 503 970 228 230 
บ้านเสมด็จวน 752 750 1,502 324 326 
บ้านป่าใหม่ 559 578 1,137 247 249 
บ้านเขาดิน 550 556 1,106 242 243 
บ้านขอนพอ 362 385 747 165 166 
บ้านน้ าด า 5๒๓ 4๖๕ ๙๘๘ 198 200 
บ้านใสสด 359 338 697 166 168 

รวม 3,572 3,575 7,147 1,570 1,582 
 
ที่มา : ฐานข้อมูลประชากร/ชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม  อ.ล าทับ จ.กระบี่  
ปี 2561  (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2561)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. โครงสร้างประชากร 
 ต าบลดินอุดม มีประชากร จ านวน  7,147  คน แบ่งเป็นเพศชาย  จ านวน  3,572 คน และเพศ
หญิง จ านวน  3,575 คน และมีหลังคาเรือน จ านวน 1,570 หลังคาเรือน มีครัวเรือน จ านวน 1,582  
ครัวเรือน โดยมีกลุ่มประชากร อายุ 60 ปีขึ นไป จ านวน 843 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80  
 

ตารางที ่2   แสดงจ านวนประชากร จ าแนกกลุ่มอายุ   และ เพศ ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่  
 

ล าดับที่ กลุ่มอายุ (ปี) เพศชาย(คน) ร้อยละ เพศหญิง(คน) ร้อยละ รวม(คน) ร้อยละ 

1 0-๔ 171 4.78 128 3.58 299 4.18 

2 5-9 235 6.57 230 6.43 465 6.50 

3 10-14 269 7.53 282 7.88 551 7.71 

4 15-19 260 7.26 248 6.93 508 7.11 

5 20-24 271 7.57 295 8.25 566 7.92 

6 25-29 293 8.20 287 8.02 580 ๘.๑๒ 

7 30-34 290 8.19 350 9.79 640 ๘.๙๖ 

8 35-39 379 10.61 340 9.51 719 10.06 

9 40-44 336 9.41 331 9.25 667 9.33 

10 45-49 275 7.69 250 6.99 525 7.34 

11 50-54 220 6.16 207 5.79 427 5.97 

12 55-59 181 5.06 176 4.92 357 5.00 

13 60-64 130 3.64 147 4.11 277 3.87 

14 65-69 88 2.46 111 3.10 199 2.78 

15 70-74 49 1.37 67 1.87 116 1.62 

16 75-79 51 1.43 42 1.17 93 1.31 

17 80 ปีขึ นไป 74 2.07 84 2.35 158 2.21 

รวม 3,572 100.00 3,575 100.00 7,๑๔๗ 100.00 
 
 

 ที่มา : ฐานข้อมูลประชากร/ชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเสม็ดจวน อ.ล าทับ จ.กระบี่  ปี 256๑ 
 (ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๑) 
 
 
 



ลักษณะโครงสร้างของประชากร  
แผนภูมิที่ 1   แสดงโครงสร้างประชากร ต.ดินอุดม อ.ล าทับ  จ.กระบี่   ปี  ๒๕๖๑ 
 

 
ที่มา : ฐานข้อมูลประชากร/ชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลดินอุดม อ.ล าทับ  จ.กระบี่ ปี 25๖๑  (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑) 

 

  

 

 

 



7. หน่วยงาน หรือองค์กรสนับสนนุอืน่ๆในพื้นที่ 
7.1 กลุ่ม/องค์กรชุมชน  ต าบลดินอุดม มีกลุ่ม/องค์กรหลักๆ จ านวน  11  กลุ่ม ได้แก่ 

1.กลุ่มผู้น าชุมชน 
2.กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
3.กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 
4.กลุ่มเกษตรกร/ไม้ผล 
5.กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
6.กลุ่มผู้น าทางศาสนา 
7.กลุ่มผู้สูงอายุ 
8.กลุ่มสมาชิกชมรมสายใยรักฯ 
9.กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
10.กลุ่มกล้วยไม้  
11.กลุ่มเยาวชน  

 7.2 องค์กรสุขภาพภาคประชาชน  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ านวน     115     คน รับค่าป่วยการ ๑๐๙ คน 

7.3 ชมรมสร้างสุขภาพ 
- ชมรมผู้สูงอายุ     จ านวน     4 ชมรม 
- ชมรม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)    จ านวน     1  ชมรม 
- ชมรม To be Number One   จ านวน      1 ชมรม 
- ชมรมสายใยรักฯ    จ านวน      1 ชมรม 
- องค์กรไร้พุงฯ     จ านวน      1 องค์กร 
- กลุ่มแม่บ้าน      จ านวน     7  กลุ่ม 
- ชมรมสร้างสุขภาพ    จ านวน     11 ชมรม 
- ชมรมแอโรบิค     จ านวน     5 ชมรม 
- ชมรมร าไม้พลอง    จ านวน     2 ชมรม 
- ชมรมกลองยาว     จ านวน     2 ชมรม 
- ชมรมเปตอง     จ านวน     1     ชมรม  
- ชมรมดอกไม้จันท์    จ านวน      1    ชมรม 
- ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค    จ านวน     ๑  ชมรม 

7.4 สถานบริการ หรือหน่วยงานของเอกชน 
 - โครงการเหมืองแร่ชนิดดินซีเมนต์ บ.SCG (ทุ่งสง) จ ากัด สาขาล าทับ  จ านวน   ๑   แห่ง 
 - โครงการเหมืองแร่ชนิดหินปูน บ.เขาแดง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด สาขาล าทับ จ านวน   ๑  แห่ง 
 - บ.ชูศักดิ์ ยูเนียน พาราวู้ด จ ากัด สาขาล าทับ (กิจการแปรรูปไม้ยางพารา) จ านวน   ๑   แห่ง 
 - บ.โชคบัญชาการโยธา จ ากัด (โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติก) จ านวน   ๑   แห่ง 
 - ลิ มถวิล ฟาร์ม (ฟาร์มไก่ไข่)  จ านวน   ๑   แห่ง 
 - สีวงษ์ ฟาร์ม(ฟาร์มไก่เนื อ) จ านวน   ๑   แห่ง 
 - โรงรมยางสหกรณ์การเกษตร ม.๗ ดินอุดม จ านวน ๑ แห่ง 
 
 
 



7.5 สถานที่ส าคัญในพืน้ที ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน 1      แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล        จ านวน 1      แห่ง 
โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน 2      แห่ง 
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส    จ านวน 2      แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  ๓     แห่ง 
วัด       จ านวน 1      แห่ง  
ส านักสงฆ์      จ านวน 1      แห่ง 
มัสยิด       จ านวน 1     แห่ง 
กองทุนหมู่บ้าน      จ านวน 7     กองทุน  
ชมรมผู้สูงอายุ      จ านวน 4     ชมรม   
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข                    จ านวน  1     ชมรม 
กลุ่มแม่บ้าน       จ านวน 7     กลุ่ม 
หอกระจายข่าว     จ านวน 7     หมู่บ้าน 
ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อ.ล าทับ   จ านวน  1     แห่ง 

7.6 สถานประกอบการต่างๆในพื้นที ่
-สถานพยาบาลเอกชน/คลินิกพยาบาล  จ านวน  ๓     แห่ง 
-ร้านแผงลอย     จ านวน  ๑๖     ร้าน 
-ร้านจ าหน่ายอาหารสด     จ านวน 1๘   ร้าน 
-ร้านขายของช า     จ านวน  ๓๕  ร้าน 
-ร้านจ าหน่ายบุหรี่    จ านวน  35  ร้าน  
-ร้านจ าหน่ายสุรา    จ านวน  35  ร้าน 
-ร้านเสริมสวย     จ านวน  ๙    ร้าน 
-อู่ซ่อมรถ     จ านวน  ๒   แห่ง 
-ปั้มน  ามัน     จ านวน  ๒  แห่ง 

  -โรงผลิตน  าด่ืม     จ านวน  ๓ แห่ง 
8.ข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุข 

8.1 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเสม็ดจวน 
 1.นายวันชัย    เพ็ชรร่วง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดินอุดม 
 ๒.นางชาลิสา   ศรีชาย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓.นางพรรัตน์  ไชยสน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔.นางสาวอัญชลี ทองสร้อย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 ๕.นางสาวสวรรณภรณ์  ส่ันสท้าน  นักวิชาการสาธารณสุข  
 ๖.นางสาวสโรชา  คงสบาย  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
 ๗.นางสาวเพชรรัตน์  พรหมบุตร  เจ้าหน้าท่ีการเงิน และบัญชี 
 ๘.นางสาวกรรลิกา วิชัยดิษฐ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
 ๙.นายนิคม   คงยืน   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 10.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 115  คน    



 
ตารางที่ 3 แสดงกรอบอัตราก าลัง และสัดส่วนประชากรต่อเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ  จ.กระบี่ 
 

ล าดับ
ที่ 

เจ้าหน้าที่/ทีมวิชาชีพ ต าแหน่ง อัตราก าลัง/สัดส่วนประชากรที่
รับผิดชอบ (คน) 

1 นายวันชัย    เพ็ชรร่วง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1 : 1,787 
๒ นางชาลิสา  ศรชีาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 : 3574 
๓ นางพรรัตน์  ไชยสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 : ๓574 
๔ นางสาวอัญชลี  ทองสร้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 : 1,787 
๕ นางสาวสวรรณภรณ์  สั่นสท้าน นักวิชาการสาธารณสุข 1 : 1,787 
6 นางสาวสโรชา คงสบาย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 : 1,787 
7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 17 : 1 (อัตรา : หมู่บ้าน) 

1 : 13 (อัตรา : หลังคาเรือน) 
หมายเหต ุ พยาบาลจบเวชปฏิบตัิทั้ง ๒ คน 

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเสม็ดจวน มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  จ านวน  ๙  คน 
แบ่งเป็น สายวิชาชีพ จ านวน ๖ คนและสายสนับสนุน จ านวน ๓ คน ซึ่งมีนักวิชาการสาธารณสุขท าหน้าท่ีเป็น
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเสม็ดจวน มีพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ จ านวน ๒ คน ท าให้
ศักยภาพในงานด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ น มีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน ท าให้
สามารถแบ่งงานรับผิดชอบได้ชัดเจนมากขึ น และมีลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน ๕ คน โดยแบ่งเป็น นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานบริการ 
ซึ่งทุกคนนับว่าเป็นจุดแข็งในการค้นหาข้อมูลชุมชนและการประสานงาน และแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนขึ น   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
2.1 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่ พ.ศ. 
255๗-25๖๑ 
ตารางที่ 4 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร ต.ดินอุดม  อ.ล าทับ   
จ.กระบี่ พ.ศ. 255๗-25๖๑ 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย ของประชากร ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ. 2557-2561 

 

      
 

 ที่มา : รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่ พ.ศ. 2557-2561 (ณ วันที่  30 กันยายน  2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ี อัตราเกิด 
(ต่อ 1,000 ประชากร) 

อัตราตาย 
(ต่อ 1,000 ประชากร) 

อัตราเพิ่ม 
(ต่อ 100 ประชากร) 

2557 7.39 2.70 0.46 
2558 7.36 2.84 0.45 
2559 7.57 0.85 0.67 
๒๕๖๐ 7.66 1.64 0.60 
๒๕๖1 ๗.28 2.52 0.48 



แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ.2557-2561 
 

 
 

ที่มา : รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่ พ.ศ. 2557-2561 (ณ วันที่  30 กันยายน  2561) 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนผู้รับบริการด้านการรักษาพยาบาล ป ีพ.ศ. 2558–2561 

 

ประเภทผู้ป่วย ผลงานด้านการรักษาพยาบาล 
2558 2559 2560 2561 

ผู้รับบริการทั้งหมด 13,251 15,055 16,616 15,813 
เฉลี่ยผู้รับบริการต่อวัน 37 41 45 44 
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด 5,132 4,367 5,213 3,570 
ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 15 12 15 10 

ที่มา : สรุปรายงาน 401,0110 รง.5 ณ วันที่ 31 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 



2.๒ สาเหตุ และจ านวนผู้ป่วยนอก 10 อันดับ รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม  อ.ล าทับ จ.กระบี่   
พ.ศ. 2557 – 2561 
ตารางที่ 6 แสดงสาเหตุ  และจ านวนผู้ป่วยนอก 10 อันดับ  รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม  อ.ล าทับ จ.กระบี่   

พ.ศ. 255๗ – 2561 
 

ล าดับ
ที่ 

สาเหตุโรค ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

1 โรคระบบหายใจ 610 726 678 766 767 
2 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 609 654 460 670 ๖๕๔ 
3 โรคระบบกล้ามเนื อรวมโครงร่าง 128 139 143 132 ๒๓๒ 
4 โรคผิวหนัง และเนื อเยื่อใต้ผิวหนัง 122 136 148 139 ๑๙๗ 
5 สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ท าให้ป่วย 131 141 565 583 ๓๖๑ 
6 อุบัติเหตุ 20 23 16 24 ๔๘ 
7 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และแมแทบอลิซึม 280 297 431 316 ๔๓๙ 
8 โรคติดเชื อ และปรสิต 76 59 60 69 ๔๕ 
9 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 90 53 43 41 ๕๐ 

10 โรคระบบสืบพันธุ์รวมปัสสาวะ 11 11 29 17 ๑๙ 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงสาเหตุ  และจ านวนผู้ป่วยนอก 10 อันดับ  รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม  อ.ล าทับ จ.กระบี่  
พ.ศ. 255๗ – 25๖๑ 

 

 
 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ.255๗-25๖๑  

(ณ วันที่   30  กันยายน  25๖๑) 

 



ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และอัตราป่วยต่อแสนประชากร ด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก  
รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม  อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ. 255๗-25๖๑ 

  

แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวน และอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10อันดับ
แรก  รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม  อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ. 255๗-256๑ 

 

 

 

ที่มา : รายงานควบคุมโรคติดต่อทางระบาดวิทยา  รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ. 2557- 2561 
 (ณ วันที่   30  กันยายน  2561) 

 
 

ล าดับ/โรค ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 25๖๐ ปี 25๖๑ 
จ านวน 
(ราย) 

อัตรา จ านวน 
( ราย) 

อัตรา จ านวน 
( ราย) 

อัตรา จ านวน 
( ราย) 

อัตรา จ านวน 
( ราย) 

อัตรา 

1.อุจจาระร่วง 47 636.16 53 720.5 35 473.04 28 383.29 ๓๒ 447.74 

2.โรคไข้หรือไข้ไม่
ทราบสาเหตุ 

1 13.54 6 81.56 9 121.64 13 177.96 ๑๐ 139.92 

3. โรคตาแดง 12 162.42 15 203.92 7 94.61 8 109.52 ๑๑ 153.91 

4.ไข้หวัดใหญ ่ 2 27.07 1 13.56 0 0 0 0 0 0 

5.สุกใส 0 0 0 0 0 0 0 0 ๒ 27.98 

6.หัด 0 0 1 13.56 0 0 0 0 ๑ 13.99 

7.เลปโตสไปโรซีส 0 0 0 0 0 0 ๓ ๔๑.๐๗ ๒ 27.98 

8.โรคปอดบวม 1 13.54 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.อาหารเป็นพิษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.โรค
ไข้เลือดออก 

4 54.14 8 108.75 11 148.66 13 177.96 ๔๕ 629.63 



2.3 จ านวน และอัตราตายต่อแสนประชากร ด้วยสาเหตุที่ส าคัญ 10 อันดับแรก รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน  
ต.ดินอุดม  อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ. 2557 – 2561 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน  และอัตราตายต่อแสนประชากร ด้วยสาเหตุที่ส าคัญ 10 อันดับแรก 
รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ. 255๗ – 25๖๑ 

 

 

แผนภูมิที่  6  แสดงจ านวน  และอัตราตายต่อแสนประชากร ด้วยสาเหตุที่ส าคัญ 10 อันดับแรก 
รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่  พ.ศ. 2557 – 2561   

 

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ต.ดินอุดม อ.ล าทับ จ.กระบี่ พ.ศ.2557-2561 (ณ วันที่  30 กันยายน 2561) 

ล าดับ 
 

สาเหตุการตาย 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี ๒๕๖๐ ปี 2561 

จ านวน 
(ราย) 

อัตรา จ านวน 
( ราย ) 

อัตรา 
 

จ านวน 
(ราย) 

อัตรา จ านวน 
( ราย ) 

อัตรา 
 

จ านวน 
( ราย ) 

อัตรา 
 

1 ชรา 4 54.14 7 63.63 4 54.16 ๕ 68.44 4 ๕๕.๙๖ 

2 โรคมะเร็งทุกชนิด 0 0 1 9.10 0 0 0 0 2 ๒๗.๙๘ 

3 หัวใจล้มเหลว 0 0 0 0 0 0 1 13.69 ๒ ๒๗.๙๘ 

4 ความดันโลหิตสูง 0 0 0 0 0 0 ๒ 27.38 ๑ 13.99 

5 อุบัติเหตุ 1 13.53 0 0 0 0 ๐ ๐ 1 13.99 

6 โรคลมปัจจุบัน 2 27.07 1 9.10 0 0 ๑ 13.69 1 13.99 

7 เส้นเลือดในสมองแตก 0 0 0 0 0 0 1 13.69 ๓ 41.97 

8 เบาหวาน 0 0 0 0 1 13.51 ๐ ๐ ๑ 13.99 

9 ไตวาย 0 0 1 9.10 0 0 ๑ 13.69 ๒ ๒๗.๙๘ 

10 ฆ่าตัวตาย 0 0 ๐ ๐ 0 0 ๑ 13.69 ๑ 13.99 



2.4 ปัญหาสาธารณสุขต าบลดินอุดม ปี 2561 
1.โรคไข้เลือดออก 
2.โรคเรื อรัง (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) 
3.ผู้สูงอายุ (กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงเพิ่มขึ น) 
4.สุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย และวัยเรียน (ฟันผุ) 
๕.ปัญหาส่ิงแวดล้อม (ขยะ) 
 

ตารางที่ 9แสดงปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่จ าแนกตามกลุ่มวัย 

กลุ่มวัย ปัญหาสุขภาพ 
กลุ่มสตรีและวัยเด็ก ภาวะแทรกซ้อนจากการตั งครรภ์ ความเครียดของแม่/ปัญหาสุขภาพช่องปาก, 

พัฒนาการล่าช้า,โรคระบบทางเดินหายใจ 
กลุ่มวัยเรียน ฟันผุ, IQ , ภาวะโภชนาการเกิน, ไข้เลือดออก 
กลุ่มวัยรุ่น Teenage pregnancy,ยาเสพติด,อุบัติเหตุจราจร 
กลุ่มวัยท างาน DM, HT, โรคท่ีเกิดจากการท างาน, จิตเวช, อุบัติเหตุจราจร, TB, AIDs 
กลุ่มผู้สงูอายุ DM, HT, Stroke,MI, ภาวะสันเหงือกไร้ฟัน, COPD 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.สต.บ้านเสม็ดจวน ณ 30 กันยายน 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บทที่ 3 กรอบการด าเนนิงานภายใต้แผนปฏบิัตกิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน  
“จังหวดัสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

  จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัยและ
จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ นในพื นท่ี                             
ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ 
ประจ าปี  พ .ศ. 2562 ขึ น เพื่อขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้ เกิดความต่อเนื่อง                  
และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) 

1. กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย 
1.1 ก าหนดเป้าหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)  
1.2 วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ เพื่อน ามาเป็นฐานคิดในการ

สร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area – Base Problems) 
1.3 ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 3 ขั นตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ ต้นทาง  

กลางทาง และปลายทาง  
▪ ต้นทาง   ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด   
▪ กลางทาง  เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
▪ ปลายทาง  ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1.4 การน าหลัก 3Rs หรือ 3 ช คือ คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle  หรือ 3 ช: ใช้น้อย  
ใช้ซ  า และน ากลับมาใช้ใหม่  และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน  น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

1.5 การน านโยบายของนายกรัฐมนตรีมาใช้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ อาทิ โครงการ “1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม” และโครงการ “ห้องน  าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” 

1.6 การน ากรอบนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการ  
2.พนัธกิจ 

2.1 ขับเคล่ือนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล       
ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564                            
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และกฎหมายอื่น  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

2.2 ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยส่งเสริมการคัดแยกตั งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle  
หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ  า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
 



   2.3 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพื่อน าไปจัดการ  
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
   2.4 สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 
   2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่ อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                             
ของกระทรวงมหาดไทย ทั งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 
  3.2 เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 
       3.3 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับบริบทของพื นท่ี และสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมายตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 

 
เป้าหมาย 

ปี พ.ศ. /ค่าเปา้หมาย (ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1.ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ          

50 55 60 65 70 75 

2.ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

75 85 95 100 100 100 

3.ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ
ส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ  

5 10 15 20 25 30 

4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ   คัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนท่ีต้นทาง 

5 10 20 30 40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดอย่างถูกตอ้ง 
 ตามหลกัวิชาการ  รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปใชป้ระโยชน์ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ  
 การผลติเชื้อเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เปน็ต้น 

 2. ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกตอ้ง 
 ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยทีท่ิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทัว่ไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558 

 3. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้างถูกน าไปฝังกลบอย่างถูกต้อง   
 ตามหลักวิชาการ หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า น าส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต ์หรือส่งไปเตาเผา รวมถึง
การน าไปใช้ประโยชน ์



เป้าประสงค์ คือ  
1) ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น 
2) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ น  
4) ขยะอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ น 
5) ประชาชนในพื นท่ีมีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะท่ีต้นทางเพิ่มขึ น 
6) การด าเนินการเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะท่ีดีของท้องถิ่นและจังหวัด 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ได้แก่   
1) ด้านการบริหารจัดการ 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบ
สารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
  3) จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั ง 
  4) จัดตั งคณะกรรมการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการประชุม
ด าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคล่ือนในพื นท่ีอย่างน้อยปีละ 6 ครั ง 
 ๒ ) ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
  2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมา
ใช้ใหม่ หรือ 3Rs: Reduce Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 
  2.2) ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 3 เป้าหมาย ดังนี  
  (1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ท่ีมีบริเวณหรือพื นท่ีในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับการส่งเสริม
และจัดท าถังขยะเปียก 
  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บขยะเปียก
ท่ีครัวเรือนคัดแยกไว้น าไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (ส าหรับครัวเรือนท่ีไม่มีบริเวณหรือพื นท่ีในการ
จัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้)  
  (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และตลาดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100  มีการ
จัดท าถังขยะเปียกรวมหรือสถานท่ีรวมขยะเปียก 
  2.3) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
  2.4) การจัดตั งกลุ่มกิจกรรมเพื่อน าขยะท่ีคัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปล่ียนเป็นเงินหรือส่ิงของท่ี
มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณาน าเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้ อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ 

2.5) ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

2.6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพื่อให้ “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก” ได้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั ง 
 



3) ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
  3.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
ชุมชน ท่ีสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียว  
  3.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับ
พื นท่ี (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน) 
  3.3) หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
4) ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
  4.1) ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ท่ีจัดเก็บและรวบรวม ส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
  4.2) ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื นท่ี Zero Waste) 
  4.3) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 
  4.4) กลุ่มพื นท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 
ในแต่ละจังหวัดมีการด าเนินการก าจัดขยะ หรือมีแผนการด าเนินการฯ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 
5. ด้านอื่นๆ 
  5.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวไม่น้อยกว่า 
500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 
  5.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 2 โครงการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
  5.3) ห้องน  าสาธารณะ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานท่ีสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี และมี
การจัดการตามแนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน  าท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย” 
 

 

 



บทที่ 4 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “กระบ่ีสะอาด” ประจ าปี พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

มาตรการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
1.1 อปท. ร้อยละ 100 มีการ
รายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

-เดือนละ 1 ครั ง 1.รายงานข้อมูลในแบบรายงานผล
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศ ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 

ไม่ใช้     

1.2 อปท.ร้อยละ 100 ออก
ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

-ข้อบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอย พ.ศ.
2560 1 เรื่อง 
-ข้อบัญญัติการจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ.2560 
1 เรื่อง 

1.ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ขอ
บัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย และ
การจัดการสิ่งปฏิกูลให้ประชาชนใน
พื นที่ได้รับทราบ 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด
  

ไม่ใช้     

1.3 อปท. แต่งตั งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระดับ อปท. ร่วมกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินงานจัดการขยะมูล
ฝอยในระดับพื นที่ โดยคณะกรรมการ
ระดับ อปท. จะต้องไปจัดอบรมให้
ความรู้กับประชาชนคัดแยกขยะมูล
ฝอยในระดับครัวเรือนและบริเวณจุด
รวบรวมขยะหมู่บ้าน/ชุมชน 

- คณะกรรมการฯ 1 
ชุด 
-ประชุมทุกไตรมาส 

1.ด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระดับ อปท. จ านวน 1 ชุด   
2.ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.จิต
อาสาฯ ด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
ในระดับพื นที่ โดยจัดอบรมให้ความรู้
กับประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ระดับครัวเรือนและบริเวณจุดรวบรวม
ขยะหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 

*แต่งตั ง
คณะท างานเมื่อปี 
2560 และอบรม
การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนเมื่อปี 

2561 

    

 

หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
2.1 อปท.  ร้อยละ 100 มีการจัด
กิจกรรมรณรงค์ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ  า           
น ากลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R: Reduce 
Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
 

-อปท.ละ 1 โครงการ 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ 3 ช: ใช้น้อย ใช้
ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่ หรือ 3 R: 
Reduce Reuse Recycle ใน
ส านักงาน/ชุมชน/ศพด. 
(ภายใต้โครงการดินอุดมสะอาดฯ 
2562) 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 

10,000 
ข้อบัญญัติอบต.

2562 

    

2.จัดกิจกรรมจิตอาสา ลดใช้กล่องโฟม 
และถุงพลาสติ โดยรณรงค์ในตลาด
นัด/ร้านค้าในชุมชน/โรงเรียน เพ่ือลด
ปริมาณกล่องโฟม และถุงพลาสติก 
(ภายใต้โครงการดินอุดมสะอาดฯ 
2562) 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 

10,000 
ข้อบัญญัติอบต.

2562 

    

2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการ
โดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 3 เป้าหมาย 
ดังนี  
2.2.1 ร้อยละ 10 ของครัวเรือนใน
พื นที่มีบริเวณหรือพื นที่ในการจัดท า
ถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับการ
ส่งเสริมและจัดท าถังขยะเปียก 

2.2.2 ร้อยละ 100 มีการจัดท าถัง
ขยะเปียกรวม และมีการจัดเก็บขยะ
เปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้น าไป
บริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง 
(ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือ
พื นที่ในการจัดท าถังขยะเปียก
ครัวเรือนได้) 
 

 
 
 
*เป้าหมายน าร่อง
ชุมชนละ 10 
ครัวเรือน /7 ชุมชน/
70 ครัวเรือน 
*เป้าหมาย 1 ชุมชน 

1.ส ารวจข้อมูลครัวเรือนมีความพร้อม
และไม่มีความพร้อมท าถังขยะเปียก 
น าร่องชุมชนละ 10 ครัวเรือน รวม 
70 ครัวเรือน 
2.แนะน า ส่งเสริม และขอความ
ร่วมมือให้ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียก 
ส าหรับครัวเรือนที่มีบริเวณหรือพื นที่
ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้ 
รวมถึงสาธิตวิธีการใช้งานถังขยะเปียก 
3.จัดท าประกาศขอความร่วมมือ
ประชาชนที่มีความต้องการน าขยะ
เปียกไปใช้ประโยชน์ เช่น เลี ยงสัตว์ 
ท าปุ๋ยอินทรีย์ และลงทะเบียนเพ่ือเชิญ
ชวนน าขยะไปใช้ประโยชน์  

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด
  

 

10,000 
ข้อบัญญัติอบต.

2562 

    

 

หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
2.2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 
และตลาดในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินร้อยละ 100   มีการ
จัดท าถังขยะเปียกรวมหรือสถานที่
รวมขยะเปียก 

 

*-ศพด.3 แห่ง 
-รร. 4 รร. 
-ตลาด 1 แห่ง 
 
 
 

1.ติดตาม ส่งเสริมให้ศพด. รร. และ
ตลาดในพื นที่ มีกิจกรรมการจัดการ
ขยะเปียกอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562 
เน้นส่งเสริมตลาด 
-รร.มีจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ 
หรือขยะเปียกครัวเรือน 4 แห่ง 
-ศพด.มีจุดเรียนรู้การจัดการขยะ
อินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน 3 
แห่ง  

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด
  

 

ไม่ใช่     

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ นในปี 
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

 

-อปท.ละ 1 โครงการ 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกแก่ประชาชนในพื นที่ ในเรื่อง 
3Rs อย่างต่อเน่ือง 
2.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day/จิต
อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดการแหล่ง
รังโรค  ในสถานที่สาธารณะ ศาสน
สถาน สถานศึกษา เดือนละ 1 ครั ง 
3.ประชาสัมพันธ์ไปยัง สถานศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื นที่ จัด
กิจกรรมใหค้วามรู้ 3Rs หรือ 3 ชให้
แก่เด็ก นักเรียน อย่างต่อเน่ือง 
4.จัดกิจกรรม ลดการใช้ถุงพลาสติก 
โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าใน
ส านักงาน/รร./ศพด. และชุมชน 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/กอง

ทุนสปสช. 

10,000 
ข้อบัญญัติอบต.

2562 
/กองทุนสปสช. 

    

 
หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ นในปี 
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

 

-อปท.ละ 1 โครงการ 4.สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้
คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย อาทิ ซา
เล้ง ร้านค้าของเก่า เครือข่ายชุมชน 
เข้ามาบริการในหมู่บ้าน/ชุมชน 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการภาคเอกชน  ลด ละ เลิก 
การใช้ถุงพลาสติกและโฟม/ขอความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนไม่ใช้
ถุงพลาสติกใส่สินค้าและให้สร้าง
แรงจูงใจให้แก่ประชาชน ในการใช้ถุง
ผ้าแทน 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/กอง

ทุนสปสช. 

10,000 
ข้อบัญญัติอบต.

2562 
/กองทุนสปสช. 

    

2.4 การจัดตั งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือน า
ขยะที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของที่มี
มูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดย
สามารถพิจารณาน าเอามาใช้
ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้  

-อปท.ละ 1 กลุ่ม 1.ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการ
รวมกลุ่มประชาชนที่สมัครใจตั งเป็นกลุ่ม
บริหารจัดการขยะ และจัดหาสถานที่ท า
การกลุ่มและนัดหมายผู้ค้าของเก่ารับซื อ 
หรือกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะ
เป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั ง หรือจัดใน
รูปแบบของกิจกรรมตลาดนัดขยะรี
ไซเคิลในโรงเรียน และชุมชน 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/ชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ     

2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วม
เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์
โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะ มูล
ฝอย 

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในพื นที่  
*ปี 2561 มีอถล.
จ านวน 303 คน 
ครอบคลุม 4 รร. และ 
1 ชมรมอสม. 

1.เปิดรับสมัคร “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)” และอบรมให้ความรู้
จัดตั งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ นจากความ
ร่วมมือโดยสมัครใจ มคีวามเสียสละ
และอุทิศตนในการท างานด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย การ
ปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเอง   

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด
  

ไม่ใช้งบประมาณ     

 
หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วม
เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์
โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะ มูล
ฝอย 

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในพื นที่  
*ปี 2561 มีอถล.
จ านวน 303 คน 
ครอบคลุม 4 รร. และ 
1 ชมรมอสม. 

1.เปิดรับสมัคร “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)” และอบรมให้ความรู้
จัดตั งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ นจากความ
ร่วมมือโดยสมัครใจ มคีวามเสียสละ
และอุทิศตนในการท างานด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย การ
ปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเอง   

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด
  

ไม่ใช้งบประมาณ     

2.6 อปท. ร้อยละ 100 มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ “อาสาสมคัรท้องถ่ิน
รักษ์โลก” ได้ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถ่ิน  

*อย่างน้อย 4 ครั ง/ปี 
-กิจกรรม Big  
Cleaning Day จิต
อาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม จัดไป 4 
ครั งใน 
-ม.2 บ้านเสม็ดจวน 
(2 ครั ง) 
-ม.3 บ้านป่าใหม่ 
(1 ครั ง) 
-ม.4 บ้านเขาดิน 
(1 ครั ง) 

1.จัดกิจกรรมการจัดการมูลฝอยของ
ชุมชน เริ่มจากการลดการเกิดมูลฝอย 
คัดแยกมูลฝอย การใช้ประโยชน์จาก
มูลฝอย   
2.จัดกิจกรรมการการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชนในสถานที่
สาธารณะต่างๆ  
3. เฝ้าระวัง และรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนสถานการณ์
การจัดการขยะมูลฝอยในพื นที่ 
4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ลดและคัดแยกขยะ กิจกรรม Big 
Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์ให้
ประชาชนในพื นที่ลดการใช้
ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ 
5.มีการรณรงค์การจัดเก็บขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดทั งปีตามโครงการ
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/กอง

ทุนสปสช. 

10,000 
ข้อบัญญัติอบต.

2562 
/กองทุนสปสช. 

    

 
หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
มาตรการที่ 3 การจัดการขยะกลางทาง 
3.1 อปท.ร้อยละ 100  มีภาชนะ
รองรับขยะ มูลฝอยแบบแยกประเภท
ในชุมชน  ที่สาธารณะ สถานที่
ท่องเท่ียว 

1 แห่ง คือ อุทยาน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์
ฯ 
-4 รร. 
-3 ศพด. 
-1 อปท.มีการจัดตั งจุด
รองรับขยะมูลฝอย  
4 ประเภท 

1.จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภทในสถานที่
ท่องเท่ียวรร. และศพด.ในพื นที่
รับผิดชอบให้ครบทุกแห่ง และตรวจ
ตราให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/กอง

การศึกษาฯ
  

ไม่ใช้งบประมาณ 
(จัดหาครบเมื่อปี 

2561) 

    

3.2 อปท. ร้อยละ 80 มีการวาง
แผนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้
สอดคล้องกับพื นที่ (เฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- -ไม่มีระบบเก็บขน* - -     

 
หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
มาตรการที่ 4 การจัดการขยะปลายทาง 
4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 
ที่จัดเก็บและรวบรวม ส่งไปก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

-7 ชุมชน 1.อปท.ประสานผู้น าชุมชน ในการ
รวบรวมมูลฝอยอันตรายจากจุด
รวบรวมมูลฝอยอันตรายชุมชนทุก
หมู่บ้าน เพ่ือรวบรวม และน าส่งอบจ.ก
ระบี่เพ่ือก าจัดตามหลักวิชาการต่อไป 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/ชุมชน

  

ไม่ใช้งบประมาณ     

4.2 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นใน ปี 
2562 ร้อยละ 80 ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
เป็นพื นที่ Zero Waste) 
 

-ไม่มีระบบการ
ให้บริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 

1.ส่งเสริมให้ประชาชนก าจัดขยะมูล
ฝอยภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ โดยค านึงความเหมาะสม
ของพื นที่ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/ชุมชน

  

ไม่ใช้งบประมาณ     

 
หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

มาตรการที่ 5 เปา้หมายอื่นๆ 
5.1 อปท.ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 
1 สายทาง ความยาวไม่น้อยกว่า 500 
เม ตร  เป็ น ถนนสะอ าดและ เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการ
ด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่น  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  

-1 สาย 
-สายหนองจูด-สวน
ปาล์ม 

อปท. ร่วมกับประชาชนด าเนินกิจกรรม 
ดังนี  
1) รักษาความสะอาด เก็บขยะบน
ถนน และบริเวณโดยรอบถนน 

2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนให้มี
ความสะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ หรือไม้ยืนต้นประจ า
ท้องถ่ิน 
 3) ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ย่ืนออกมาบนถนน 
เพ่ือไม่ให้บดบังสายตาเวลาขับรถ 

กองช่าง/งาน
สาธารณสุขฯ 

ส านักปลัด/ชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ     

5.2 อปท. ร้อยละ 100 มีการจัดท า
โครงการ 1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 
ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินละ 1 โครงการ   

-วัดเจริญทรวงค์ ม.2 
*บูรณาการร่วมกับ
ส านักพระพุทธฯ 
จังหวัดกระบี่ จัด
กิจกรรมเม่ือวันที่ 2 
ต.ค.2561 
*อยู่ในแผนจิตอาสาฯ 
ต่อเน่ือง 

1.อปท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน จัดกิจกรรมวันท าความสะอาด
ใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยเน้น
จุดส าคัญภายในวัด เช่น ศาลาการ
เปรียญ โรงทาน ห้องน  า โบสถ์  
 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/
ชุมชน/กอง
ทุนสปสช. 

ไม่ใช้งบประมาณ     

5.3 ห้องน  าสาธารณะร้อยละ 100 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท.  
และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ได้รับการดูแล ปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
และมีการจัดการตามแนวทางการ
ด าเนินโครงการ “ห้องน ้าท้องถิ่นไทย
สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค” 

- 1 แห่ง ในอปท. 
- 1 แห่งในอุทยานฯ 

1.อปท. พัฒนาห้องน  าสาธารณะที่อยู่
ในความรับผิดชอบ โดยเน้นพัฒนา
ห้องน  าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 
เรื่อง  คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/กอง

การศึกษาฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ     

 
หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



แผนงาน/โครงการ เปา้หมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้าง
ความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด 
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้า
มามีส่วนร่วมและตระหนักในการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั งแต่ต้น
ทางจนถึงปลายทาง  

-ไตรมาสละ 1 ครั ง 1.ประชุม ชี แจง ให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรในสงักัด เด็ก 
เยาวชน และประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตระหนักในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทางตามโอกาสอันควร เช่น งาน
วันเด็ก เวทีอสม. เวทีชุมชน การ
ประชุมผปค. Website/Facebook ฯลฯ 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 

ไม่ใช้งบประมาณ     

6.2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลด 
คัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้
ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส านักงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

-ไตรมาสละ 1 ครั ง 1.จัดกิจกรรมทุกไตรมาส โดยบูรณา
การร่วมกับกิจกรรมต่างๆ/เวทีประชุม
ต่าง  

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 

ไม่ใช้งบประมาณ     

6.3 ส านักงานจัดให้มีภาชนะรองรับ
มูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอ
ในส านักงาน 

-1 จุด 1.จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยแบบ
แยกประเภทให้เพียงพอในส านักงาน 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 

ไม่ใช้งบประมาณ     

6.4 สอดแทรกเนื อหาในหลักสูตรการ
เรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยทุกระดับ 

-4 รร. 
-3 ศพด. 

1.ประสานสถานศึกษา/ศพด.ในการ
สอดแทรกเนื อหาในหลักสูตรการเรียน
การสอน หรือจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก และ
เยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/กอง
การศึกษาฯ/

ศพด./ 
รร.ในพื นที่ 

ไม่ใช้งบประมาณ     

6.5 สร้างกลไก และเครือข่ายในการ
เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วน
ร่วมจากภาคประชาชน 

-เครือข่ายอถล. 1 
เครือข่าย 

1.ส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่าย
อถล.ในชุมชน 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/ชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ     

 
หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
6.6 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเลิก/
ลด/ละใช้โฟม และพลาสติก และ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

-ไตรมาสละ 1 ครั ง 1.ประชุม ชี แจง ให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรในสงักัด เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในพื นที่ในการ
เลิก/ลด/ละใช้โฟม และพลาสติก และ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามโอกาสอันควร เช่น 
งานวันเด็ก เวทีอสม. เวทีชุมชน การ
ประชุมผปค. Website/Facebook ฯลฯ 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด/กอง

ทุนสปสช. 

10,000 
ข้อบัญญัติอบต.

2562 
/กองทุนสปสช. 

    

6.7 ยกย่อง เชิดชุเกียรติ ประกวด ให้
รางวัลครัวเรือน/ชุมชน/สถานศึกษา
ต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

- 1 ครัวเรือนต้นแบบ 
-1 ชุมชนต้นแบบ 
-1 สถานศึกษา
ต้นแบบ 

1.จัดกิจกรรมประกวดเสริมพลัง 
“ครัวเรือน ชุมชน และสถานศึกษา
ต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอย” 

งานสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 

10,000 
ข้อบัญญัติอบต.

2562 
 

    

 
หมายเหต ุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” 
9 มกราคม – 9 มีนาคม 2562  

 

ก.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1 จัดประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่มีหน้าท่ี เก่ียวข้อง 

ให้ทราบแนวทาง ขั นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะที่ก าหนด 

ภายในวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2 -แจ้งเพ่ือทราบในวาระการประชุม
ประจ าเดือนของส านักงาน 

2 ก าหนดแนวทางหรือวิธีการจัดท าสัญลักษณ์ขยะ แยกประเภท 
เช่น การใช้ถุงขยะสีแยกประเภท หรือการใช้สต๊ิกเกอร์สีแยก
ประเภทติดทีถุ่งขยะ หรือการใช้เชือกสีแยกประเภทมัดปากถุง
ขยะ หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทที่ถุงขยะ และ 
ประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในเขต อปท.รับรู้ ร่วมกัน 

ภายในวันที่ 6 มกราคม ๒๕๖2 -อปท.ไม่มีระบบการเก็บขนขยะ 
-ใช้รูปแบบการสง่เสริมความรู้การคัด
แยกขยะตามหลัก 3Rs แทน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น website 
2Facebook อปท./เวทีประชุมต่างๆ 
ฯลฯ 

3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และ สง่เสริมการ
สร้างวินัย “แยกก่อนทิ ง” และหลักการ ๓ ช (ใช้น้อย  
ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่) ภายในเขต พื นที่ความรับผิดชอบ 

ตั งแต่วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2 
เป็นต้นไป 

-รณรงค์ผ่านเวทีต่างๆ เช่น การประชุม
ส านักงาน เวทีประชุมอสม. เวทีชุมชน 
ฯลฯ 

4 อปท.จัดกิจกรรมเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การ 60 
วัน “แยกก่อนทิ ง”พร้อมกันทั่วประเทศ 

วันที่ 9 มกราคม 2562 -ประชาสัมพันธ์ และเริ่มกิจกรรม
แผนปฏิบัติการ “60 วันแยกก่อนทิ ง” 
-เริ่มพร้อมกันในศพด. ชุมชน  
-อปท.มีกิจกรรมให้ความรู้การแยกขยะ/
แยกก่อนทิ งในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
/เวทีประชุมอพ.สธ./เวทีประชุมสปสช. 
(มกราคม 2562) 

5 จัดท าสัญลักษณ์ก าหนดจุดรวบรวมขยะแยก ประเภทใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การจัดท าป้าย ปักธง หรือสัญลักษณ์อื่น 
ๆ เป็นต้น 

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562 -ประสานงานชุมชนเรื่องจุดรวบรวมมูล
ฝอยอันตราย 
-ส ารวจความพร้อมใช้งานของป้าย และ
ภาชนะรองรับ 

6 จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่ง
ขยะ วิธีการคัดแยก เส้นทางการเก็บ ขน จุดรวบรวมขยะ 
รวมถึงการบริหารจัดการขยะ อินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย ชุมชน และประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนในเขตพื นที่รับผิดชอบรับรู้โดยทั่วกัน 

ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 -อปท.ไม่มีระบบการเก็บขนขยะ 
-จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อเน่ืองในเรื่อง
การคัดแยกขยะ/การจัดการขยะเปียก 
และการรวบรวมน าส่งขยะมูลฝอย
อันตรายชุมชน 

7 จัดท าถังขยะแยกประเภท และน าไปวางตั งไว้ในพื นที่ 
สาธารณะอย่างน้อยจุดละ 2 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะสี 
น  าเงินส าหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองส าหรับขยะ 
รีไซเคิล 

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 -มี 1 จุด ณ อุทยานย้อนรอยฯ 

8 รณรงค์และให้ค าแนะน าให้ทุกครัวเรือนในเขตพื นที่ 
รับผิดชอบมีถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน กรณี ครัวเรือนไม่มี
พื นที่จัดท าถังขยะอินทรีย์ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จดัให้
มีจุดรวบรวม ขยะอินทรีย์ตามความเหมาะสมของพื นที่ 

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 -เตรียมพร้อมขอครัวเรือนต้นแบบ 70 
ครัวเรือน/ 7 ชุมชน เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดท าถังขยะเปียก/ขยะ
อินทรีย์ครัวเรือน 

 



ข.การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” 

ที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1 จัดอบรมผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ วัสดุ รีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และ
ขยะอันตราย 

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562 -ด าเนินการครอบคลุม 7 หมู่บ้าน/4 
รร./3 ศพด. ในปีงบประมาณ 2561 
-สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักแก่คกก.หมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน/
รร./ศพด.อย่างต่อเน่ือง ในเรื่องการ
จัดการขยะ/ขยะอินทรีย์ในโอกาสต่างๆ 

2 จัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียน/ศพด. ในเรื่องการบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือน การแยกขยะก่อนทิ ง และการจัดการ
ขยะอินทรีย์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียน
น าไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครอง และน าไปปฏิบัติใน หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562 

3 ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบรมให้ความรู้แก่ ผู้แทนครัวเรือน
ในเขตพื นที่ความรับผิดชอบ หารือ ร่วมกันเรื่อง วัน เวลา และ
ก าหนดเส้นทางการ เก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ การ
บริหาร จัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ ขยะ
อันตรายชุมชน เพ่ือไปประกอบการจัดท าา ประกาศ
หลักเกณฑ์ วัน เวลา ในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ เส้นทาง
การเก็บขน เป็นต้น 

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562 -อปท.ไม่มีระบบการเก็บขนขยะ 
-จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อเน่ืองในเรื่อง
การคัดแยกขยะ/การจัดการขยะเปียก 
และการรวบรวมน าส่งขยะมูลฝอย
อันตรายชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนท้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
แผนปฏิบัติการรณรงค์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย  

องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางกิจกรรมการรณรงค์การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจ าเดือนเมษายน 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

 

ล าดับ
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เวลา หมู่บ้าน/สถานที่ กิจกรรม 

1 6 เมษายน 2562 13.30 น.เป็นต้นไป ม.1 บ้านหนองจูด 
ณ ศาลาประชุมหมูบ่้าน 

-รณรงค์การลด คัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3 ช 
: ใช้น้อย ใช้ซ  า และน ากลับไปใช้ใหม่ 
-รณรงค์การลดใช้พลาสติก และกล่องโฟม 
-ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
-ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครัวเรือน
ต้นแบบส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น  
โดย คณะท างานด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การลด คัดแยกขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดินอุดม 

2 7 เมษายน 2562 13.30 น.เป็นต้นไป ม.5 บ้านขอนพอ 
ณ ศาลาประชุมหมูบ่้าน 

3 8 เมษายน 2562 13.30 น.เป็นต้นไป ม.3 บ้านป่าใหม่ 
ณ ศาลาประชุมหมูบ่้าน 

4 9 เมษายน 2562 13.30 น.เป็นต้นไป ม.6 บ้านน  าด า 
ณ ศาลาประชุมหมูบ่้าน 

5 10 เมษายน 2562 13.30 น.เป็นต้นไป ม.2 บ้านเสม็ดจวน 
ณ ศาลาประชุมหมูบ่้าน 

6 10 เมษายน 2562 13.30 น.เป็นต้นไป ม.7 บ้านไสสด 
ณ ศาลาประชุมหมูบ่้าน 

7 11 เมษายน 2562 13.30 น.เป็นต้นไป ม.4 บ้านเขาดิน 
ณ ศาลาประชุมหมูบ่้าน 

 
หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 
 
 

 


