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บทท่ี 1 บทน า 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา 
โดยในปี พ.ศ. 2556 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดตรัง รวม 240,621 ตัน  (ค านวณภายใต้ฐานประชากร     
ปี พ.ศ. 2555) แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จ านวน 75,703 ตัน และองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 164,917  ตัน คิดเป็นร้อยละ 31 และ 69 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณา
ถึงกระบวนการการจัดการขยะมูลฝอยแล้ว พบว่าอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องมีอัตราเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น และกระบวนการในการคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม และการเก็บขนยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ซึ่งเกิดจากประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น การขาดจิตส านึกของประชาชน          
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการบริโภคของประชากร            
ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนี้ จ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนต่อไป 

 ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหารือร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระยะสั้น (พ.ศ. 2559 - 2560) 
และเร่งรัดการด าเนินงานตามแผน Road Mad การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ        
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องได้จัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 
2560) ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะในระยะสั้นของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่ วไป ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการลดขยะ     
ที่ต้นทางเพ่ือให้วางรากฐานการด าเนินการการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 แผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด” ในระยะ 1 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดตรัง และแผนบริหารการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2558 - 2562) ซึ่งส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังได้จัดท าไว้แล้วนั้นจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดตรังไปสู่การเป็น
จังหวัดสะอาด เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Weste Society) ซึ่งวางอยู่บนแนวคิด 3Rs - ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการ
จัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือการลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ า 
(Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือตามหลักการสามอาร์ (3Rs) ซึ่งการจัดการขยะนั้น มุ่งเน้นการ
ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง เป็นการเพ่ิมมูลค่าหรือแปรรูปขยะ ซึ่งจะส่งผลให้
ปริมาณขยะในภาพรวมทั้งจังหวัดลดลง ท าให้ปริมาณขยะที่จะต้องเข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง และมีการก าจัด        
ที่ถูกวิธีเพ่ิมมากขึ้น ตามแนวคิดเรื่อง “ประชารัฐ” คือการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา 
ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาคการศึกษา และศาสนสถาน 
เป็นต้น 

 แผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด” ในระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) นอกจากการมุ่งลดปริมาณขยะ
และการคัดแยกขยะ (ต้นทาง) แล้ว ยังมุ่งสร้างระบบการเก็บขนขยะ (กลางทาง) ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้ความส าคัญและด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การจัดการหรือการก าจัด 
ขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) เช่น การแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า       
การน าไปผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป 
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 เมื่อจังหวัดตรัง โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ       
แล้วเสร็จภายในระยะ 1 ปี จะน าข้อมูลและผลการด าเนินงานที่ได้จากการด า เนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแผนปฏิบัติการฯ ระยะสั้นในปีถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดตรัง และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2558 - 2562) และเป็นไปตาม
สถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้จริง และเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบระบบการบริหารจัดการขยะ  

2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดตรังปี พ.ศ.2561 

2.1 แนวคิดพื้นฐาน โดยใช้หลักการ 3 Rs ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) 
และ Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) และหลักการประชารัฐ คือ การส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย                  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่ วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา            
ภาคการศาสนา ภาคประชาชนและประชาสังคม 

2.2 มาตรการ ครอบคลุมการจัดการขยะทั้ง 4 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และมาตรการ
สนับสนุน ประกอบด้วย 
  1) มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งก าเนิด คือ สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่างๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว 
  2) มาตรการเพ่ิมศักยภาพการเก็บขน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดด าเนินการ
จัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าจัดต่อไป 
  3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ คือ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
  4) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาย 

2.3 ก าหนดให้มี “ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดตรังไร้ขยะ” เพ่ือบูรณาการการท างานของส่วนราชการ           
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และส านักนายกรัฐมนตรี                   
(กรมประชาสัมพันธ์) โดยมีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าในการบริหารจัดการขยะ และติดตาม เร่งรัดการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจัดให้มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ “จังหวัดตรังไร้ขยะ” ตามแนวทาง
ประชารัฐ ตลอดจนคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการ “ศูนย์จังหวัดตรังไร้ขยะ” จ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะท างานด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน คณะท างานด้านวิชาการ คณะท า งานด้านการส่งเสริม
การคัดแยกขยะและการประชาสัมพันธ์ และคณะท างานด้านการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะ 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดตรัง 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 จังหวัดตรัง อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย 
ยาวตลอดแนวเขตจังหวัดถึง 119 กิโลเมตร ประมาณเส้นรุ้งที่  7 องศา 31 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 
38 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 862 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,088,399.375 ไร่ 

 1.1 การปกครองและประชากร 
  จังหวัดตรัง มีขอบเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล และ 723 หมู่บ้าน 22 
เทศบาล มีพ้ืนที่ 4,917.519 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 643,072 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2560) 
  1) การบริหารราชการ จังหวัดตรัง แบ่งการบริหารราชการออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
    (1.1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 35 
หน่วยงาน ระดับอ าเภอ จังหวัดตรังมี 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บ้าน 
    (1.2) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งจัดตั้งส านักงาน 
อยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง รวม 105 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงต่างๆ รวม 93 หน่วยงาน และ
หน่วยงานอิสระ 12 หน่วยงาน 
    (1.3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    (1.3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง 
    (1.3.2) เทศบาล มี 22 เทศบาล คือ 
     - เทศบาลนคร มี 1 แห่ง คือ เทศบาลนครตรัง 
     - เทศบาลเมือง มี 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกันตัง 
     - เทศบาลต าบล มี 20 แห่ง   
    (1.3.3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 77 แห่ง 

2. นิยามและอัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

2.1 นิยามและความหมาย 
 มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร   

เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน (พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข, 2535) 

 ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงาน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะย่อยสลาย  (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลาย
ได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึง
ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบ
มากที่สุด คือ พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
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 ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้
ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกอง
ขยะ กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

 ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อน
วัตถุอันตรายชนิด ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุ ที่ท าให้เกิดโรค              
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุ
อย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 
เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์
บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียงร้อยละ 3 
ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะท่ัวไป หรือ มูลฝอยท่ัวไป (General waste) คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น 
ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเ ร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษ
อาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร   เป็นต้น ส าหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะ
อันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

 มูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้ว สามารถท าให้เกิดโรคได้ 

 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล 
การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่อง
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ (กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2545) 

 (1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์ หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว์ 
และการใช้สัตว์ทดลอง 

 (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้วสไลด์ และกระจกปิด
สไลด ์

 (3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด       
สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มชีีวิต เช่น ส าลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

 (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 

 กากอุตสาหกรรมที่ เป็นอันตราย  หมายถึงขยะอันตรายที่ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของสถาน
ประกอบการในการก ากับของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 2.2 อัตราการผลิตและปริมาณของขยะมูลฝอย 
  ในปีพ.ศ.2560 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 82,675.58 ตัน/ปี            

(จัดเก็บข้อมูลจากระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ตามแบบ มฝ.2) แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาล 37,299.09 ตัน และองค์การบริหารส่วนต าบล 45,376.49 ตัน คิดเป็นร้อยละ 45.11 
และ 54.89 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ตามล าดับ 
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           2.3 องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
     จากผลการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พบว่า  
ใน ปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนองค์ประกอบของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของจังหวัดตรัง (แบ่งแยกประเภทขยะตาม
ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ) พบว่าเป็นขยะอินทรีย์ เฉลี่ยร้อยละ 26.14 ขยะรีไซเคิลเฉลี่ยร้อยละ 13.62        
ขยะทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 59.24 ของเสียอันตรายเฉลี่ยร้อยละ 0.67 ขยะอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยร้อยละ 0.23  
 (1) ของเสียอันตรายจากชุมชน 

   ในปี 2560 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดตรัง จ านวน 558.85 ตัน 
(จัดเก็บข้อมูลจากระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ตามแบบ มฝ.2) และเป็นซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) จ านวน 196.51 ตัน  

   สถานการณ์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดตรัง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกือบทุกแห่ง ยังไม่มีระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก 
รวบรวม ขนส่งและก าจัด มีการจัดการรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน โดยเทศบาลเมืองกันตังมีการประชาสัมพันธ์ 
สนับสนุนกลไกการคัดแยก และบันทึกปริมาณของเสียอันตรายที่รวบรวมได้จากต้นทาง นอกจากนั้ น ยังพบว่า
โรงพยาบาลทุกแห่งมีการคดัแยกและเก็บรวบรวมของเสียอันตรายและให้บริษัทเก็บขนและท าลาย 

  (2) มูลฝอยติดเชื้อ 
 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในปี 2560 พบว่า โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขของรัฐในจังหวัดตรัง ทั้งหมด 11 แห่ง ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนด าเนินการเก็บขนและส่งบริษัทก าจัดโดย
การเผาทั้ง 11 แห่ง 

 2.4 การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 ในปี พ.ศ. 2560 สถานการณ์การใช้ประโยชน์ของเสียในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ประกอบด้วย กิจกรรม
ธนาคารวัสด ุร ีไซเคิล ก ิจกรรมสิ ่งประดิษฐ ์จากว ัสดุร ีไซเคิล กิจกรรมปุ ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากขยะอินทร ีย์               
แก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ กิจกรรมคัดแยกขยะของพนักงาน ท้ายรถขยะโดยจากการสอบถามข้อมูลด้านการจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง เบื้องต้นพบว่าในครัวเรือนและตลาดสดบางแห่งได้มีการคัดแยก
ขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลบางส่วนเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 39.77 หรือประมาณ 32,885.95 ตัน/ป ี 

2.5 การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย 
 จากการส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2560 พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ที่ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งและก าจัดขยะมูลฝอย 71 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 71.71 ของจ านวนเทศบาลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดตรัง ที่เหลือ 28 แห่ง ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง เช่น 
วิธีการเผา (ท่อปูนซีเมนต์) , วิธีการฝังกลบ ฯลฯ 
  เทศบาลทุกแห่งมีรถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเป็นของตัวเองและให้บริการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ให้บริการเก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอย บางแห่งให้บริการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยในหมู่บ้านให้ชาวบ้านก าจัดเอง และมีเพียง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งที่มีรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยเป็นของตัวเองและให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของ
ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
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  2.6 การก าจัดขยะมูลฝอยปัจจุบัน 
   การส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในปี 2560 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง
ที่มีสถานที่ก าจัดขยะของตัวเอง จ านวน 28 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับบริการก าจัดรวม 24,193.07 ตัน/ปี   
หรือ 66.28 ตัน/วัน 

2.7 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพ้ืนที่โดยวิธี
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีเพียง 2 แห่ง คือ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง 

     2.7.1 เทศบาลนครตรัง 
       เทศบาลนครตรัง จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ณ บ้านทุ่งแจ้ง ต าบลทับเที่ยง       
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 รวม 25 แห่ง ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าขยะมูลฝอยมาก าจัด 
ที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรังจ านวน 17 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามาก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เฉลี่ยประมาณ 120 ตัน/วัน โดยเป็นปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครตรัง ประมาณ 63 ตัน/วัน เป็นมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและเอกชนประมาณ57 ตัน/วัน หน่วยงานร่วมใช้บริการประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองตรัง 11 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในอ าเภอกันตัง 1 แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในอ าเภอห้วยยอด 5 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในอ าเภอนาโยง     
3 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอปะเหลียน 1 แห่ง  

 2.7.2 เทศบาลเมืองกันตัง 
    เทศบาลเมืองกันตังรับผิดชอบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลงให้/ใช้บริการก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีบันทึกข้อตกลงการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป 

 ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง ตั้งอยู่ที่ ม.4 ต าบลคลองชีล้อม มีการบริหารจัดการเป็น
แบบการฝังกลบมูลฝอย แบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill Method) โดยมีเทศบาลเมืองกันตัง รับผิดชอบ
การบริหารจัดการ และมีหน่วยงานร่วมใช้บริการประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืน 14 แห่ง            
เอกชน 2 แห่ง รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามาก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เฉลี่ยประมาณ 40 ตัน/วัน  
        เทศบาลเมืองกันตัง คิดค่าบริการก าจัดขยะในอัตรากิโลกรัมละ 75 สตางค์ (750 บาท/ตัน) ตั้งแต่
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2556 (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม) พร้อมทั้งมีข้อตกลงจ่ายเงินแก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นการดูแลสภาพแวดล้อม           
ปีละ 600,000 บาท 

 2.8 จังหวัดตรัง ได้มีการแบ่งกลุ่ม Clusters จ านวน 6 กลุ่ม คือ 
   (1) เทศบาลนครตรัง       
   (2) เทศบาลเมืองกันตัง  
   (3) เทศบาลต าบลวังวิเศษ  
   (4) เทศบาลต าบลห้วยนาง  
   (5) อบต.เกาะลิบง     
   (6) อบต.เกาะสุกร   

   หมายเหตุ : (3) – (6) เป็นบ่อก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
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ภาพที่ 1  แผนที่การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตรัง 
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3. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ของจังหวัดตรังปี พ.ศ.2560 

1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปี    
พ.ศ.2560 

ผลการด าเนินการ : ในรอบ 12 เดือน (ต.ค.59-ก.ย.60) ท าให้ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 
6.27 เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาของปี 2559 

2) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินการ : ด าเนินการแล้วร้อยละ 100 โดยมีปัจจัยและกิจกรรมสู่ความส าเร็จ  
ดังนี้ 

ส่วนราชการ  
โดยได้มีการติดตาม/เร่งรัด ขับเคลื่อนในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังทุก

เดือนซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  ส่วนราชการทั้งหมด 85 แห่ง  
ด าเนินการครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

สถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 14 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 141 แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 155 แห่ง ด าเนินการครบทุกแห่ง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ศาสนสถาน 
วัดและส านักสงฆ์จ านวน 169 แห่ง  มัสยิดจ านวน 151 แห่ง  รวมทั้งสิ้น 320 

แห่ง  ด าเนินการครบทุกแห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ภาคเอกชน 
ร้านค้าที่มีการเสียภาษีป้ายในพ้ืนที่ อปท. ทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรม 
สถานประกอบการ 
สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 154 แห่ง  โรงแรม/รีสอร์ท จ านวน 94 แห่ง  

ด าเนินการครบทุกแห่ง  (คิดเป็นร้อยละ 100) 

   ด าเนินการจัดกิจกรรม ผ่านคณะท างานเครือข่าย 3ช. ตรัง โดยมีการแยก
ประเภทกิจกรรม แบ่งเป็นประเภทกิจกรรมในการขับเคลื่อนได้ ดังนี้ 
   1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้     147   กิจกรรม 
   2. กิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleaning)    127  กิจกรรม 
   3. กิจกรรมการประชุม       112   กิจกรรม 
   4. กิจกรรมจุดรับซื้อขยะ/ตลาดนัดขยะ           69   กิจกรรม 

5. กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ                 65   กิจกรรม 
6. กิจกรรมนวัตกรรม/รีไซเคิล       25   กิจกรรม 
7. สถานประกอบการ        40   กิจกรรม 
8. วัด/มัสยิด      120   กิจกรรม 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนในสังกัด     151  กิจกรรม 
10. สถานีบริการน้ ามัน        76   กิจกรรม 

   11.กิจกรรมรณรงค์/สร้างจิตส านึก              99    กิจกรรม 
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12. กิจกรรมลดขยะในทะเล                        2     กิจกรรม 

3) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วจังหวัด มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” อย่างน้อย
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง 

ผลการด าเนินการ : จังหวัดตรังมีหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 857 แห่ง  ขณะนี้มีจุดรวบรวมขยะ
อันตรายของหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว จ านวน 857 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

4) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ผลการด าเนินการ : จังหวัดตรังมีหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 857 แห่ง หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ

ขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 449 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 52.39 เกินจากเป้าหมายร้อยละ 
12.39 

5) ร้อยละ 85 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ผลการด าเนินการ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัด ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 

6) ร้อยละ 70 ของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

ผลการด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัด ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 
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บทที่ 3  
บทบาทหน้าที่ มาตรการ และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 

 
1. บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2559-2564) 

แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ.2559–2564) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทาง การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ  ขยะ
การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และที่ส าคัญ
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะ  หน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่ เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจ
ที่จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด าเนินการ จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559–2564) ได้ก าหนดบทหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ดังนี้ 

1.1 บทบาทหน้าที่กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่  

ทั่วประเทศ โดยด าเนินการ ดังนี้  
1.1.1 เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยก ากับดูแลจังหวัด

และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง  
1.1.2 เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่  
1.1.3 ก ากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ

ขยะมูลฝอย ของกระทรวง จังหวัด และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
1.1.4 สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย (Clusters) สนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย 

โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย  
1.1.5 สนับสนุนให้ใช้กฎหมายผังเมืองในการพิจารณาจัดตั้งโรงก าจัดขยะมูลฝอย  
1.1.6 จัดกิจกรรมและส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
1.1.7 สร้างความรู้ ความเข้าใจกับภาคเอกชน เพ่ือลดการต่อต้านในการด าเนินมาตรการเกี่ยวกับ 

มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 

 1.2 บทบาทหน้าที่หน่วยงานระดับจังหวัด  
  เป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง การถ่ายทอดนโยบายหลัก การก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินการด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพ้ืนที่  

 1.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
(สถจ.) 

 1.2.2 เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป โดยก ากับดูแลองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง (สถจ. , ทสจ.)  
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 1.2.3 สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย (Clusters) การก าจัดขยะมูลฝอยโดย
เทคโนโลยี ทีเ่หมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย (สถจ.) 

 1.2.4 สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถจ.)   

 1.2.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่ต้นทาง
ให้กับประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอย กลับมาใช้
ประโยชน์ (สถจ. , ทสจ. , สสจ. , อกจ.) 

 1.2.6 ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย        
และขยะอันตรายภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงให้มีการรายงานผล  การ
ด าเนินการ (สถจ.) 

 1.2.7 สนับสนุนการจัดหาพ้ืนที่ในการจัดการหรือก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถจ.) 

 1.2.8 สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการ บริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง (สถจ. , ทสจ. , สสจ. , อกจ.) 

 1.2.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 หรือระเบียบ/กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) (สถจ. , ทสจ. , สสจ. , อกจ.) 

 1.3 บทบาทหน้าที่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี  
 1.3.1 ร่วมกับจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด  
 1.3.2 ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป โดยด าเนินการปิด และ/หรือ

ปรับปรุง ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง  
 1.3.3 ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะ      

มูลฝอยและขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพ่ือส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 1.3.4 การรวมกลุ่มพื้นที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริม 

ภาคเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี  
 1.3.5 จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยหรือการก าจัดขยะมูลฝอย  
 1.3.6 ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการ    

คัดแยก เก็บรวบรวม การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ มูลฝอย
ให้เหมาะสม 

 1.3.7 จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับท้องถิ่น  
 1.3.8 ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมูลฝอย ให้เอกชนด าเนินการ 

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีบริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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 1.3.9 สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการ บริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  

 1.3.10 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง      
ความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 
2. มาตรการและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 
 2.1 กรอบการด าเนินงาน 
  การด าเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ 
สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ ระยะกลางทาง คือ การเก็บและขนที่มีประสิทธิภาพ และระยะ
ปลายทางคือ การจัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 
  แผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด” เป็นแผนปฏิบัติการในระยะสั้น จึงมุ่งด าเนินการใน 2 ระยะแรกเท่านั้น 
คือ ระยะต้นทาง โดยการการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3Rs เพ่ือ
ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าที่ต้นทาง และระยะกลางทาง คือ การจัดท าระบบเก็บและขนที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะในระยะปลายทาง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

 2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)   “ตรังสะอาด”   

 2.3 พันธกิจ (Mission) 
 2.3.1 ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

คุ้มค่าเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 
 2.3.2 ส่งเสริมการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดตามประเภทของขยะมูลฝอย เพ่ือน าขยะกลับมาใช้ใหม่

และใช้ซ้ า เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัด 
 2.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเพ่ือไปเข้าสู่ระบบก าจัดที่

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งท่ีเป็นขยะทั่วไป และขยะอันตราย 
 2.3.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน 
 2.3.5 ส่งเสริมให้มีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างเป็นระบบและ

ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 2.4 เป้าประสงค์ (Goal) 
  2.4.1 ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 
  2.4.2 ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  2.4.3 ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  2.4.4 ประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเครือข่าย“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 
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 2.5 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPIs) 
  ภายในระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ 2561) การจัดการขยะมูลฝอยจะประสบความส าเร็จ          
โดยมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ ดังนี้ 
  2.5.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 40 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
  2.5.2 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วจังหวัด ร้อยละ 20 ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟู 
  2.5.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 30 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
  2.5.4 ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย 
  2.5.5 หมู่บ้านชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
  2.5.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
สวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 
 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 

 มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยประสบผลส าเร็จ โดยเริ่มต้น      
คือให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม       
การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดวินัยลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็น เพ่ือลดอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ณ แหล่งก าเนิด สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้ า การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยและขยะอันตรายไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนการ
ก าจัดในขั้นสุดท้าย ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการและภาคบริการ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวคัดแยกและลดปริมาณ ในส่วนของภาคเอกชนต้อง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถใช้ซ้ า หรือน ากลับมาแปรรูปใช้
ใหม่ตามหลักการ 3Rs ภาครัฐเป็นผู้น าในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงาน และส่งเสริม
การใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ครบวงจร ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจ าวันนั้นเกิด
จากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ดังนั้น จึงต้องใช้มาตรการต่างๆ ในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน ดังนี้ 

1. มาตรการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
 เพ่ือเป็นการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและน ากลับมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งเพ่ือป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง มีแนวทางการจัดการ 
ดังต่อไปนี้  
  1.1 การใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) หรือ 3 ช คือ (ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่) 
  1) Reduce (ใช้น้อย) 
   การใช้น้อย คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ 
เพ่ือเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู        
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ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม  การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อ
วัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคท่ีพอเพียง เป็นต้น 
  2) Reuse (ใช้ซ้ า) 
   การใช้ซ้ าการน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การใช้
ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ าได้            
การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้ใหม่ 
  3) Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) 
   การน ากลับมาใช้ใหม่ คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งท่ีบ้าน โรงเรียน และส านักงาน 
เพ่ือน าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละ
ประเภท เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก 
และโลหะ/อโลหะ โดยการเลือกสินค้าที่ท ามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ และการน าขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น 
 1.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
  สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดมูลฝอยตั้งแต่
ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานบริการต่างๆ ทั้งนี้ ในชุมชน
และสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย คือ การส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะมูลฝอย และ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด อาทิ 
  1) คัดแยกขยะขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอยชุมชน หรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ โดยบรรจุขยะ
ทั่วไปลงในถังขยะสีน้ าเงิน และขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถั งขยะสีเหลือง หรือถังที่มี
สัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถังก็ได ้
  2) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถังขยะสีน้ าเงิน หรือถังที่มี
สัญลักษณ์หรือข้อความระบุ อยู่บนถังก็ได้  
  3) คัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอยชุมชน โดยบรรจุลงในถังขยะสีเขียว หรือถังที่มีสัญลักษณ์
หรือข้อความระบุอยู่บนถังก็ได้ 
  4) คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ก าหนดจุดรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน เพื่อส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
   5) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิด
ขยะมูลฝอย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักและมีจิตส านึก   
ในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือ แหล่งก าเนิดมูลฝอย อาทิ การจัดตั้งธนาคารขยะ          
การสนับสนุนถังขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในครัวเรือน ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป และการน า          
ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะมูลฝอย และการ
ส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนแต่ละครัวเรือนสามารถจ าหน่ายขยะ
ขายได้ เป็นต้น 
   6) การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อย่างน้อย 4 ประเภท ไว้ในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ ได้แก่ ภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ สีเหลืองภาชนะ
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รองรับขยะมูลฝอยเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยอินทรีย์สีเขียว และภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนสีส้ม ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
   7) ก าหนดจุดหรือสถานที่รวบรวม “ขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชน” โดยการจัดวางภาชนะรองรับ
ขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ในพื้นท่ีที่เหมาะสม 
 1.3 การจัดการขยะโดยเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
   เป็นเครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือโดยสมัครใจของบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ  มีความ
เสียสละ และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจ านวน อถล. ที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนครัวเรือนที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือร่วมมือในการวางแผนและเลือก
วิธีการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่การส่งเสริม และสนับสนุนการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยก
ขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น 
การจัดตั้งธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การเชิญชวนเอกชนเข้ามารับซื้อขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็น
กระบอกเสียงในการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูล
ฝอย จัดกิจกรรมร่วมกันในการท าความสะอาดในวันส าคัญต่างๆ การส่งเสริมการเลี้ยงใส้เดือนดิน ฯลฯ ส าหรับการ
จัดกิจกรรมข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง) 
      เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภท
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยต่อไป โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   2.1 การสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ จัดท าฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการเก็บรวบรวมผลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ ขยะที่จัดเก็บได้จากครัวเรือน สถานที่ก าจัดขยะ หน่วยงานที่รับจ้างเก็บขน หรือรับก าจัด
ขยะ เป็นต้น เพ่ือน ามาประมวลผลข้อมูลใช้ส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อไป   
   2.2 ก าหนดวัน เวลา สถานที่  และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน และ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  2.3 จัดให้มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และให้
ด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2.4 จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย หากมีระยะทางการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหมู่บ้าน/ชุมชนห่างจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยควรจัด
ให้มีสถานขนถ่ายขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งกลางระหว่างแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยกับสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย และเป็นที่พักหรือรวบรวมขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อลดระยะทางการขนส่ง
ขยะมูลฝอยก่อนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเกินกว่า 40 กิโลเมตร หากจ าเป็นต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดร่วมกับสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน และยังไม่มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยเพียงพอที่จะขนส่งไปยัง
สถานที่ก าจัด ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยจะต้องพิจารณาตามความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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   1) ระยะทางการขนส่งมูลฝอยไปยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 40 – 50 กิโลเมตร ทั้งนี้         
ต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยด้วย 
   2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานหรือข้อก าหนดของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ้
   3) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และความพร้อมของบุคลากรในการ
ด าเนินการ 
  2.5 ออกข้อก าหนดท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย ตามกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิ กูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ.2559 
  2.6 สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีระบบ
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บขน การรีไซเคิล และการบ าบัด 
ก าจัดอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer 
Responsibility : EPR) รวมทั้งแบบรวบรวมในพ้ืนที่สาธารณะ หรือชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund) 
 
3. มาตรการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง     
    ตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 
  3.1 ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า) ขยะมูลฝอยตกค้าง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
    1) ส ารวจ ประเมิน สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือปิดหรือจัดท าแผนงานฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัด          
ขยะมูลฝอย  
    2) ปิด/หรือฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย
เก่าโดยการรื้อร่อนขยะมูลฝอยในพื้นท่ีบ่อขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived 
Fuel : RDF) เพ่ือส่งไปเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานเอกชน หรือส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
(รูปแบบการด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF) 
   3) ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงพ้ืนที่ที่มีการเทกองขยะมูลฝอย (Open 
Dump) และสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นแบบควบคุม (Controlled Dump) 
หรือฝังกลบถูกหลักถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) ทั้งนี้ สามารถด าเนินการจ้างเอกชนเพ่ือน าไปก าจัด
โดยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 16 
   4) ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   5) การจัดตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้สามารถจัดการขยะตกค้างได้อย่างเหมาะสม 
  3.2 การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้นรายวัน ควรได้รับการ
จัดการและก าจัดให้หมดเป็นประจ าทุกวันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างขึ้นอีก และให้เกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยและน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากที่สุดส่วนที่เหลือ จึงน าไปก าจัดยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งจะ
ท าให้ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยลดลงและยังลดต้นทุนการก าจัดอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ดังนี้ 
   1) จัดให้มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัด
รายงานการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจุบันมีการ
รวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) จ านวน 324 กลุ่ม (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยถือปฏิบัติตาม
แนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการท าความตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 
   - กลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (L) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันแล้วมากกว่า 500 ตัน/วัน ขึ้นไป มีจ านวน ....-.......... แหง่ 
  - กลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันตั้งแต่ 300 - 500 ตัน/วัน ขึ้นไป มีจ านวน ....-.......... แหง่ 
  - กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันแล้วน้อยกว่า 300 ตัน/วัน ขึ้นไป มีจ านวน 6 แห่ง 
  2) การเลือกใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยตามประเภทขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด
วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 
   ก) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
   ข) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
    ค) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
   ง) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
    จ) วิธีการอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า ตามที่
เห็นสมควร 
      ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการน าขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปก าจัดที่สถานที่ที่มี
วิธีการที่ต้องตามหลักวิชาการ ส าหรับในกรณีที่พ้ืนที่นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการให้บริการจัดเก็บ ขน 
และก าจัดขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมอบหมายให้หน่วยงานรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือ
หน่วยงานเอกชนด าเนินการก็ได้  ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
4. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
 4.1 ขอความร่วมมือหน่วยราชการทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัด
อ่ืนทุกกระทรวง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
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 4.2 ขอความร่วมมือหน่วยราชการทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัด
อ่ืนทุกกระทรวง รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส านักงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.3 ขอความร่วมมือหน่วยราชการทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัด
อ่ืนทุกกระทรวง จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอในส านักงาน 
 4.4 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการ
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
 4.5 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุก
ระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทุกระดับ 
 4.6 ขอความร่วมมือหน่วยราชการทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกอันดีให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดการต่อต้านจากประชาชนในประเด็น
ปัญหาเรื่องการก่อสร้างระบบการก าจัดขยะมูลฝอย และผลกระทบด้านต่างๆ จากการก่อสร้างระบบก าจัด         
ขยะมูลฝอย  
 4.7 ศึกษา วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ปริมาณ และองค์ประกอบขยะมูลฝอย รวมถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย 
(Clusters) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 4.9 อบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.10 สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สถานศึกษาของ อปท. และประชาชนในพ้ืนที่ ใน
การเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือการด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยและการจัดการขยะอินทรีย์ 
 4.11 สร้างกลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
 4.12 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกวดและให้รางวัลองค์กรและบุคคลที่มีจิตส านึกและผลงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยดีเด่น เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านชุมชน สถาน
ประกอบการต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ข้าราชการ ผู้ประกอบการ 
และประชาชน 
 ด าเนินงานตาม “หลักการประชารัฐ”  
 หลักการด าเนินงานตามแนวทาง “ประชารัฐ” นั้น เป็นหลักการที่ค านึงถึงหลักความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางสังคม (Participatory Principle) ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายเพ่ือ
ความยั่งยืนในการบริหารจัดการในอนาคต โดยส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคม อันประกอบด้วย            
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
ประชาสังคม ภาคการศึกษา และศาสนสถาน ทั้งในกระบวนการการก าหนดนโยบาย การให้ข้อมูล การแสดงความ
คิดเห็น รวมตลอดไปถึงการออกแบบการคัดแยกขยะ การเก็บขน การก าหนดมาตรการ และการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ 
และการวางระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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 กลยุทธ์ 
 จากสถานการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว หรือแก้ไขโดยใช้มาตรการด้านใดด้าน
หนึ่งแต่จ าเป็นต้องอาศัยมาตรการที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง โดยจะต้อง
เกิดจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่ แข็งขัน และมีกลไกที่ แข็งแรง จากหน่วยงานในทุกภาคส่วน มีความ
สอดคล้องทางนโยบายและการสอดรับกับแผนปฏิบัติการนี้ ซึ่งได้ก าหนดให้มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ด้วยกันคือ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประสานความเข้าใจ 
 คือ การประสานให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะแก่ทุกภาคส่วน เช่น การประสานความรู้ความ
เข้าใจระหว่างหน่วยงานราชการกับภาคเอกชน การก่อตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเพ่ือท าหน้าที่แนะน าให้
ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือเพ่ิมทัศนคติที่ดีให้ประชาชน          
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และการสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการขยะแบบครบวงจร 
 กิจกรรมตามกลยุทธ์การจัดการขยะแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่
ครัวเรือน การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้ขยะมูลฝอย
อันตราย ตั้งแต่ต้นทาง การเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 การเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบ
ในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนซึ่งจะส่งผลกระทบถึงตัวประชาชนโดยตรง ท าให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 4 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ถือเป็นแนวทางส าคัญอีกข้อหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน เช่น ก าหนดให้มี
การใช้มาตรการทางกฎหมายมาป้องปรามและแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ รวมทั้งของเสียมีพิษต่างๆ เช่น              
การตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม     
ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น  
 กลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1) การจัดท าฐานข้อมูลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน 
 2) เตรียมความพร้อมในการจัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 4) การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในระดับ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน      
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดตรัง 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ 

เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการตาม
มาตรการและแนวทางการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ โดยอาศัยหลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย 
ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ ภายใต้หลักการประชารัฐ ทั้งนี้ได้แบ่งเป็น 4 มาตรการ และ 5 กลยุทธ คือ  

มาตรการ 
1) มาตรการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง)  
2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง)  
3) มาตรการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง)  
4) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง        

กลางทาง และปลายทาง 

กลยุทธ 
 1) การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประสานความเข้าใจ 

 2) การจัดการขยะแบบครบวงจร 
 3) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 4) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียด เป้าหมายของจังหวัดตรัง, แผนปฏิบัติการตามมาตรการต่างๆ    
ทั้ง 4 มาตรการ, กิจกรรมต่างๆ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการติดตามประเมินผล    
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แผนปฏิบัติการตามมาตรการ และแนวทางการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ 
 

มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จังหวัด (สถจ.) ประสานให้อปท.
จัดกิจกรรม มุ่งเน้นในเรื่อง 3Rs หรือ   
3 ช. วิธีการลดคัดแยกขยะ วิธีการน า
ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์   

อปท.จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และ
สร้างจิตส านึกแก่ประชาชน
ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดตรัง  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท.  
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ.  
- จังหวัด 

รายงานรูปแบบกิจกรรมที่ 
อปท.ด าเนินการ วัน เวลา 
สถานที่ ระยะเวลา/จ านวน
ครั้งที่ด าเนินการ  

1.2 จังหวัด (สถจ.) ประสานให้อปท.
จัดกิจกรรม การลดปริมาณ การคัดแยก 
และการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 
ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้าป่ารี
ไซเคิล, การล่องเรือเก็บขยะ, Big Cleaning Day 
ท าปุ๋ยหมัก ,  ปุ๋ย อินทรีย์  ,  น้ าหมัก
ชีวภาพ, ร้านรับซื้อของเก่าสี เขียว , 
ธนาคารขยะชุมชน ,  ธนาคารขยะ
โรงเรียน, ศูนย์รีไซเคิลชุมชน, ขยะแลก
ไข่/สิ่งของ, ตลาดนัดมือสอง เป็นต้น  

อปท. จัดกิจกรรม การลด
ปริมาณ การคัดแยก และการ
น า ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ม า ใ ช้
ประโยชน์ ซึ่งด าเนินกิจกรรม
โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ.  
- จังหวัด 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล 

1.3 จังหวัด (สถจ.) ประสานให้ อปท. 
สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา วัด หรือ
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่  โดยการ
จัดตั้งภาชนะรองรับแบบแยกประเภท 
ทั้งนี้เ พ่ือส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง 

สถานศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัด อปท.และ
โ ร ง เ รี ยน ในสั ง กั ด  สพฐ . 
ตลอดจนสถาบัน การศึกษา ใน
พ้ืนที่  จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
3Rs หรือ 3 ช. คือ วิธีการลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะ 
การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ให้แก่เด็ก นักเรียน 
และนักศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สถานศึกษาในสังกัด อปท. 
ทุกแห่ง 
- อปท.  
-สถานศึกษา/สถาบัน 
การศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ตรังทุกแห่ง 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- จังหวัด 

รายงานรูปแบบกิจกรรมที่ 
อปท.ด าเนินการ วัน เวลา 
สถานที่ ระยะเวลา/จ านวน
ครั้งที่ด าเนินการ 

1.4 จังหวัด (สถจ.) ขอความร่วมมือ 
“ปร ะชา รั ฐ ”  ตั้ ง แต่ ภ าค ร าชกา ร 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา 
ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน ร่วม
ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลด
การใช้ถุงพลาสติก โฟม และรณรงค์ให้
ใช้ถุงผ้า 

ขอความร่วมมือ “ประชารัฐ” 
ตั้ ง แ ต่ ภ า ค ร า ช ก า ร 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ภาคศาสนา  ภาคประชา
สังคม/ภาคประชาชน ร่วม
ด าเนินการขับเคลื่อนการจัด
กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก 
โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า    

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 

รายงานผลการด าเนินการให้
จังหวัดทราบภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน 

1.5  จั งหวั ด  ( สถจ . )  และ  อปท . 
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้คัด
แยก ขยะมูลฝอยรายย่อย อาทิ ซาเล้ง 
ร้านค้าของเก่า เครือข่ายชุมชน เข้ามา
บริการในหมู่บ้าน/ชุมชน 

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ที่ให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอยราย
ย่อย อาทิ ซาเล้ง ร้านค้าของ
เก่า เครือข่ายชุมชน เข้ามา
บริการในหมู่บ้าน/ชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท.  
หน่วยงานสนับสนุน 
- ปค. 
- สถจ. 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล 

1.6 จังหวัด (สถจ.) และ อปท. ขอ
ความร่วมมือจากภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ 
อปท .ทุ กแห่ ง  ลดละ เ ลิ ก  การ ใช้
ถุงพลาสติกและโฟมใส่สินค้า และให้
สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานใช้ถุงผ้า
แทน 

ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้
สถานประกอบภาคเอกชน  
ล ด  ล ะ  เ ลิ ก  ก า ร ใ ช้
ถุงพลาสติกและโฟม หรือน า
ถุงพลาสติกและโฟมกลับมา
ใช้ประโยชน์  และใช้ถุ งผ้า
แทน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
- อถล. 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- จังหวัด 
- หอการค้าจังหวัด 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 

1.7 จังหวัด (สถจ.) ส่งเสริมให้ อปท.
คัดเลือกชุมชนในเขตพ้ืนที่  ที่มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่ างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- จังหวัด 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือประเมิน
ชุมชนที่มีการบริหารจัดการ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและจัดตั้งเป็น
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

1.8 จังหวัด (สถจ.) ร่วมกับ อปท.
สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนทีข่อง ท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 
 
 

ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้
ชุ มชนและครั ว เรื อนและ
โรงเรียนในสังกัดอปท. และ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ท าปุ๋ย
หมักจากขยะอินทรีย์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
- โรงเรียนในสังกัด อปท. 
- ศพด.สังกัด อปท. 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก าจัดขยะฯ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ภาคใต้ 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล 
2. ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้า
ร่วมเครือข่าย “อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก”เพ่ือส่งเสริม
การจัดการขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จังหวัด (สถจ.) ประสานให้ อปท.
เปิดรับรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก ตามเป้าหมาย 
2.2 จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือส่วน
ราชการและ อปท. ในเขตอ าเภอเมือง
ตรัง โดยร่วมกับเครือข่าย อถล. ในการ
ด าเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดถนน 
ทางเท้า และบริเวณสองข้างทางในเขต
อ าเภอเมืองตรัง (ถนน 5 สายหลักรอบ
เมืองตรัง) เพ่ือเป็นต้นแบบ และน าไปสู่
การปฏิบัติไปยังอ าเภออ่ืนๆ ต่อไป 

1 )  จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย 
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)”  ซึ่งเป็นเครือข่ายท่ี
เกิดขึ้นจากความร่วมมือ โดย
สมัครใจของประชาชนและ
บุคคลท่ีมีความสนใจ มีความ
สมัครใจ มีความเสียสละและ
อุทิศตน ในการท างานด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย การปกป้อง และรักษา
ทรัพยากรธรรมชา ติ  และ
สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
ตนเอง โดย อถล. ท่ีเกิดขึ้น
จะต้องมีครัวเรือนในพื้นท่ีเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของครัวเรือนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 )  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น รั บ ล ง ท ะ เ บี ย น
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  
3) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
มีหน้าท่ีให้ความรู้ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับการลด
ปริมาณและคัดแยกขยะ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
- อถล.  
 หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- จังหวัด 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- อปท. รายงานยอดผู้สมัคร
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ประจ าสัปดาห์
ให้ กับจั งหวัด (สถจ.) เ พ่ือ
รายงานให้ สถ.ทราบต่อไป 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล 

เพื่อด าเนินการ ดังน้ี 
      (1 )  จั ดกิ จกรรมการ
จัดการมูลฝอยของชุมชน เริ่ม
จากการลดการเกิดมูลฝอย 
คั ด แ ย ก มู ล ฝ อ ย  ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากมูลฝอย และ
รวบรวมมูลฝอย เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการเก็บ
ขนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
     (2) การจัดกิจกรรมการ
รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น นัดเวลา
เก็บขนมูลฝอย เก็บกวาดมูล
ฝอย  
    (3)  สอดส่องดูแล เฝ้ า
ระวังและรักษาความสะอาด
แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ตลอดจนสถานการณ์การ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที 
    

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
- อถล.  
 หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- จังหวัด 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล 

   (4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการลดและคัดแยก
ข ย ะ  จั ด กิ จ ก ร ร ม  Big 
cleaning day กิจกรรม
รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่
ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม 
และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุ ภัณฑ์ที่ เ ป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ฯลฯ 
     (5) เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เ ช่ น  ภ า ค ร า ช ก า ร ภ า ค
การศึกษา ภาคศาสนา ภาค
ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ ภ า ค
ประชาชนและประชาชน ให้
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนใน
ก า ร จั ด ก า ร มู ล ฝ อ ย ใ น
หมู่บ้าน/ชุมชน  
    (6) รณรงค์รักษาความ
สะอาด ลดการทิ้งขยะ บริเวณ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
- อถล.  
 หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- จังหวัด 
- ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล 

ถนน 5 สายหลัก รอบเมืองตรัง  
3. หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 
100 จัดตั้ งจุดรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชน 
 
   

3.1 จังหวัด (สถจ.) ประสานให้ อปท.
ก าหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายและจัด
ให้มีถังขยะอันตรายครบทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน 

(1) จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถัง
ข ย ะ อั น ต ร า ย อ ย่ า ง น้ อ ย
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- สถ. 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก าจัดขยะฯ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ภาคใต้ 
  

อ ป ท .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ
ประมวลผลกลางให้ สถ.ทราบ
ต่อไป (2) กรณี พ้ืนที่ที่สนับสนุน

นโยบายไร้ถัง จะต้องจัดให้มี
ระบบหรื อนวัตกรรมการ
ร ว บ ร ว ม ข ย ะ อั น ต ร า ย ที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน
ชุมชน 
( 3 )  อ ป ท . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ภาคประชาชนในการ
ทิ้งขยะอันตรายให้ถูกต้อง 

4 .  ร้ อยละ  100  ขอ ง
สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐด าเนินการคัดแยก 
มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ชื้ อ  ณ 
แหล่งก าเนิด 

4.1 สาธารณสุขจังหวัดตรัง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้โรงพยาบาลของรัฐทุก
แห่ง และ รพ.สต. ด าเนินการคัดแยกมูล
ฝอยตดิเชื้อ ณ แหล่งก าเนิด  

( 1 )  ส ถ า น บ ริ ก า ร ก า ร
สาธารณสุขของรัฐด าเนินการ
คัดแยกมูลฝอยติด เชื้ อ  ณ 
แหล่งก าเนิด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1. โรงพยาบาลของรัฐ 
2 .  โ ร งพยาบาลส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
หน่วยงานสนับสนุน 
1 .  ส ส อ .  ( ส า นั ก ง า น
สาธารณสุขอ าเภอ) 
2. สสจ. 

- โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 
และ รพ.สต .  รายงานให้
สาธารณสุขจังหวัดตรังทราบ 
-ส า ธ า รณสุ ข จั ง ห วั ด ต รั ง 
รายงานให้จังหวัดตรังทราบ 
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มาตรการที่ 2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน การติดตามและประเมินผล 
1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 100 มี
ภาชนะรวบรวมขยะมูล
ฝอยแบบแยกประเภทใน
สวนสาธารณะและสถานที่
ท่องเที่ยวทุกแห่ง 
 
 
 
 
 

1.1 จังหวัด (สถจ. )  ประสานข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะจาก 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
1 .2 ประสานให้  อปท.  ที่ มีสถานที่
ท่อง เที่ ยวและสวนสาธารณะ (ตาม
ภาคผนวก ช) จัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภท 

(1 )  อปท .  จั ดห าภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทในสวนสาธารณะและ
สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ใน พ้ืนที่
รับผิดชอบให้ครบทุกแห่ง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
  

- อปท .  ร า ย ง าน ผ ลก า ร
ด าเนินการพร้อมภาพถ่ายให้ 
จังหวัด (สถจ.) ทราบ 

(2) อปท. จัดหายานพาหนะ
ขนส่งขยะมูลฝอยและพนักงาน
ประจ า รถ ให้ เ พี ย งพอกั บ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท.  

(3 )  อปท.  ตรวจสอบและ
ป้องกันมิให้ขยะมูลฝอย น้ า 
หรือสิ่งอ่ืนที่เกิดจากการขนส่ง
ขยะมูลฝอย ตกหล่นรั่วไหล 
ออกจากรถเก็บขนขยะมูล
ฝอย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท.  

2.  ร้ อ ยล ะ  1 00  ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่ นซึ่ ง เป็นที่ ตั้ งของ
โรงพยาบาลของรัฐ มีการ
ก ากับการขนส่งมูลฝอยติด
เชื้อของบริษัทเอกชนที่มา
ให้บริการเก็บขนมูลฝอยติด
เชื้ อ ในพื้ นที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  

2.1 สาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสาน 
อปท.ที่มีที่ตั้งของโรงพยาบาลของรัฐให้
ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2550) 

(1 )  อ งค์ กรปกครองส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น ซึ่ ง เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง
โรงพยาบาลของรัฐ  มีการ
ควบคุมก ากับการขนส่งมูล
ฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชน
ที่มาให้บริการเก็บขนมูลฝอย
ติดเชื้อในพ้ืนที่ของตนเอง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ซึ่ ง เ ป็ นที่ ตั้ ง ขอ ง
โรงพยาบาลของรัฐ 
- โรงพยาบาลของรัฐ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- สสจ. 

- สาธารณสุ ขจั งหวัดตรั ง 
รายงานให้จังหวัดตรังทราบ 
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มาตรการที่ 2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน การติดตามและประเมินผล 

(2) ตรวจสอบให้บริษัทเอกชน
ด าเนินการขออนุญาตด าเนิน
ขนส่ ง  มูลฝอยติด เชื้ อจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ 
( 3 )  โ ร ง พย า บ าล ข อง รั ฐ
ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ข อ ง
บริษัทเอกชนที่มาท าการเก็บ
ขนมูลฝอยติดเชื้อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
ที่ตั้งของโรงพยาบาลทราบ 
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มาตรการที่ 3 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน การติดตามและประเมินผล 

1.  ขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ไ ด้ รั บ ก า ร ก า จั ด อย่ า ง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  จั งหวั ดตรั ง  ( สถจ . )  ร่ ว มกั บ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดตรัง สาธารณสุข
จังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีก าจัดขยะฯ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ภาคใต้ 
ร่ ว มกั น ต ร ว จ สอบ  ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
สนับสนุนฯ การก าจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(1) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น
และผ่านกระบวนการคัดแยก
แล้ว ถูกน าไปก าจัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(sanitary landfill) การฝังกลบ
เ ชิ ง วิ ศ ว ก ร ร ม  ( Engineer 
Landfill) การหมักท าปุ๋ยหรือ
ก๊ าซชี วภาพ การก าจัดด้ วย
พลังงานความร้อน การแปร
สภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
เช่น เชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิง
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การส่ง
เป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ 
เป็นต้น การเผาพร้อมระบบ
ควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะมูล
ฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ  (MBT) 
การก าจัดแบบผสมผสาน การ
ฝั งกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) ขนาดน้อย
กว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วันที่มี
ระบบก าจัดอากาศเสีย หรือวิธี
อื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- จังหวัด 
- สถจ. 
- ทสจ. 
- สสจ. 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี
ก าจัดขยะฯ 
- อปท. 
  

อปท. รวบรวมตัวเลขปริมาณ
ข ย ะ ท่ี เ ก็ บ ข น ไ ป ก า จั ด 
ท่ีระบบก าจัด หรือประสานขอ
ตัวเลขปริมาณท่ีบ่อหรือระบบ
ก าจัดของเอกชนท่ี อปท. จ้าง
เก็บ/ขน/ก าจัดเพื่อจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลการจัดการขยะมูล
ฝอยของ อปท. และรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 
สถ. 
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มาตรการที่ 3 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ในกรณีท่ีพื้นท่ีนั้นๆ ไม่มี
ระบบการให้บริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย ให้  อปท .ส่ ง เ สริ ม
ประชาชนก าจัดขยะมูลฝอย
ภายในครัวเรือนอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ โดยค านึง
ความเหมาะสมของพื้นท่ี โดย
ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ม ล พิ ษ แ ล ะ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท. 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สถจ. 
- ทสจ. 
- ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี
ก าจัดขยะฯ 
 

- 

(3) ส่วนราชการทุกแห่งให้
ด าเนินการ รักษาความสะอาด
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง
ใ ห้ มี ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
เรียบร้อย 

- ส่วนราชการทุกแห่ง 
  

 

(4) มูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการโดยการก ากับผ่านการ
ใช้งานโปรแกรมระบบก ากับ
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของ
ก ร ม อ น า มั ย  ( Infectious 
Waste Manifest System) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- โรงพยาบาลของรัฐ 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง 
หน่วยงานสนับสนุน 
- สสจ. 
- สสอ. 

- สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
รายงานให้จังหวัดตรังทราบ 
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มาตรการที่ 3 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน การติดตามและประเมินผล 

 (5 )  กาก อุตสาหกรรมทุ ก
ประเภท ได้รับการเก็บ ขน 
และก าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง 
 

- อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
รายงานให้จังหวัดตรังทราบ 

2. สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิ ช า ก า ร  ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า      
ร้อยละ 20 ได้ รั บการ
ปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือ
บ าบัดฟื้นฟู 
 
 
 
 
 

2.1  จั งหวั ดตรั ง  ( สถจ . )  ร่ ว มกั บ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นและหน่ วยงาน อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพ่ือให้ได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ส ารวจจ านวน สถานที่ตั้ง
และประเมินสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
บ าบัดฟื้นฟู หรือปิดบ่อ/ระบบ 
และจั ด ท า แ ผน ง าน ฟ้ืน ฟู
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ทสจ.  
-.สถจ. 
- อปท 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

( 2 )  ด า เ นิ น ก า ร ปิ ด ห รื อ
ปรับปรุงแก้ไขฟ้ืนฟูสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมที่ ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือ
รองรับขยะมูลฝอยใหม่ โดย
วิ ธี ก า รที่ ถู กต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ เช่น รื้ อร่อนและ
น าไปฝังกลบอย่างถูกหลัก
วิชาการ หรือแปรรูปผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (RDF) 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ทสจ.  
-.สถจ. 
- อปท 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการที่ 3 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) อปท. ปรับปรุงสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยจากระบบที่
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้
เ ป็ น แ บ บ ค ว บ คุ ม 
(Controlled Dump) หรือฝัง
ก ล บ ถู ก ห ลั ก สุ ข า ภิ บ า ล 
(Sanitary Landfills) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทสจ.  
-.สถจ. 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

(4) ติดตามตรวจสอบการ
ปนเปื้อนน้ าชะขยะมูลฝอย
บริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- อปท 
- ทสจ.  
-.สถจ. 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการที่ 4 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กิจกรรม หน่วยงาน การติดตามและประเมินผล 

1 .  เ พ่ื อ ใ ห้ ทุ ก ส่ ว น ทั้ ง
ภ าค รั ฐ และ เ อกชน ให้
ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทางเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายตามแผนฯ ตรัง
สะอาด 

1.1 จังหวัดตรัง (สถจ.) ขอความร่วมมือ
ร า ช ก า ร ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยและทุกกระทรวง
ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
1.2 จังหวัดตรัง (สถจ.) ส่งเสริมให้
หน่ ว ย ง านที่ มี หน้ า ในการ เก็ บ  ขน 
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
1.3  จั งหวั ดตรั ง  ( สถจ . )  ร่ ว มกั บ 
ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่ ง แ วดล้ อม  และหน่ วย ง าน อ่ืน  ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ก าจัดหรือมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้
ปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟู ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.4 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือให้รางวัล
องค์กรและบุคคลที่มีจิตส านึกและมีผล
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น 
 

(1) แจ้งประสานให้ทุกส่วน
ราชการแจ้งให้ข้าราชการใน
สังกัดตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหาขยะมูล
ฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
(2) แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่มีหน้าที่ในการเก็บขนขยะ
มูลฝอยด า เนินการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
(3) แต่งตั้งคณะกรรมติดตาม
และประเมินสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยเพ่ือปรับปรุง แก้ไข 
ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟูให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
(4) จัดประกวดองค์กร หรือ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยดีเด่น  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สถจ.  
-.ทสจ. 
- อปท 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

- ให้หน่วยงานราชการทุก
แห่งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการที่ 4 ที่เก่ียวข้อง
ให้จังหวัดทราบ  
  

  



 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
(กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง) 

 
 



 
 

ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
 - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
 - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2550 
 - กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
(ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์) 

 
 



 
ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 40 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง 
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นจ านวน 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ถูกน าไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การ
ฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การหมัก
ท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน เช่น เชื้อเพลิง 
RDF เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็นวัตถุดิบให้ โรงงานปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผาพร้อมระบบควบคุม
มลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน การฝังกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย 
หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1.1 นิยาม  
- ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = อัตราการเกิด 

ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (กิโลกรัม/ คน/
วัน) คูณด้วยจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คูณด้วย 
365 วัน 

- ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด = ผลรวมปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่
เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2561 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในจังหวัด (ยกเว้น อบจ.) 

 -การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง สถานที่ที่มีระบบก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ 
การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (sanitary landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การ
หมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน เช่น 
เชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผา พร้อมระบบ
ควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน การฝัง กลบแบบเทกอง
ควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศ
เสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1.2 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งก าจัด ณ สถานท่ีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ ศ     
      ร้อยละ   

 
2. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟู 
หมายถึง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในพ้ืนที่ ได้แก่ การก าจัดแบบเทกอง Open Dump 
การก าจัดฝังกลบแบบเทกองควบคุม Control Dump ขนาดมากกว่า 50 ตัน/วัน การก าจัดแบบเผากลางแจ้ง 
(Open Burning) หรือเตาเผาที่ไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งสถานที่ก าจัดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟูตามหลักวิชาการ 

*ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน 2,480 แห่งทั่วประเทศ และในแต่ละจังหวัดจะต้องดาเนินการให้ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจานวนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในจังหวัดทั้งหมด  

 
 



2.2 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ผลรวมจ านวนสถานท่ีก าจัดที่ไดร้ับการปรับปรงุ แก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟื้นฟ ู

สถานท่ีก าจัดที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการทั้งหมดในจังหวัด  ข้อมลู ณ ปี      
      ร้อยละ   

 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30 ถูกนาไปใช้ประโยชน์  
หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมขนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ก่อนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเก็บขนไปกาจัด หรือ มีการนาไปใช้ประโยชน์ก่อนเข้าสู่สถานที่กาจัด ผ่านรูปแบบและกิจกรรม เช่น การลด
และคัดแยกขยะที่ครัวเรือน กิจกรรมต่างๆ อาทิ ผ้าป่ารีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day 
กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคาร ขยะชุมชน ธนาคารขยะ
โรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่/สิ่งของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก การคัดแยกขยะระหว่างกระบวนการการเก็บขน การคัดแยกขยะในสถานที่กาจัดก่อนกระบวนการ
กาจัดข้ันสุดท้าย เป็นต้น  
3.1 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     3.1.1 การค านวณในเขตพื้นที่ อปท. 
 
 
 
       
    3.1.2 การค านวณภาพรวมระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.1.3 การค านวณร้อยละของปริมาณที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ปริมานขยะมูลฝอยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

       ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น       
      ร้อยละ   

 
4. ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวม อบจ.) ที่มีการลงทะเบียนประชาชนและบุคคลที่มีความสนใจ มีความ
สมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
   4.4 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         1. ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น                                             
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย x จ านวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร์) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ท้องถิ่น/
หน่วยงานรับจ้างเก็บขนไปก าจัด - ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปใช้

ประโยชน ์
= 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่กดิขึ้น 
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน 
x จ านวนประชาชนตามทะเบียนราษฎร์) 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ท้องถิ่น/

หน่วยงานรับจ้าง
เก็บขนไปก าจัด 

ปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่ไม่มี
การบริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยไม่
มีการก าจัดในรูปแบบครัวเรือนที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรอืไม่เป็น
เขตพื้นที่ zero waste  (อัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย กก./คน/วัน x จ านวน
ประชากรตามทะเบยีนราษฎร์) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
น าไปใช้ประโยชน ์- - = 



 
จ านวนครัวเรือนท่ีเป็นเครือข่ายอาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก

       จ านวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
      ร้อยละ   

 
 
           2. ร้อยละขององค์องค์ปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
 

จ านวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตัง้เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

       องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      

      ร้อยละ   

5. หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”  
หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จ านวน 1 จุด ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือในกรณีบางพ้ืนที่มีระบบ/นวัตกรรมการ
รวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชน จ านวน 1 จุด ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือในกรณีบางพ้ืนที่มีระบบ/
นวัตกรรมการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนที่ครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชน หรือครอบคลุมทุก
หมู่บ้านชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที่ท่ี
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ร้อยละ 100  
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) มีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท อย่างน้อย 
4 ประเภท ได้แก่ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน ภาชนะรองรับมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารสีเขียว 
ภาชนะรองรับมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิลสีเหลือง ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนสีส้ม ส าหรับพื้นที่ท่ีต้องจัดในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
  



 
 

ภาคผนวก ค 
(หน่วยงานราชการประจ าจังหวัดตรัง) 

 
 
 



ที่ หน่วยงาน หมายเหตุ
1 ส านักงานจังหวัดตรัง                  
2 ทีท่ าการปกครองจังหวัดตรัง               
3 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง                       
4 กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที ่435
5 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
6 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง
7 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
8 ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง
9 ส านักงานทีดิ่นจังหวัดตรัง

10 ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง
11 ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

12 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง

13 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง
14 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง

15 ส านักงานคลังจังหวัดตรัง
16 ส านักงานสรรพสามิตพืน้ทีต่รัง
17 ส านักงานสรรพากรพืน้ทีต่รัง
18 ส านักงานธนารักษ์พืน้ทีต่รัง
19 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
20 ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง
21 ส านักงานประมงจังหวัดตรัง
22 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
23 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
24 ส านักงานปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดตรัง
25 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
26 โครงการชลประทานตรัง
27 สถานีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังจังหวัดตรัง
28 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ตรัง
29 สถานีพัฒนาทีดิ่นตรัง
30 สถานีบ ารุงพันธุสั์ตว์ตรัง
31 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตรัง

บัญชีรายชือ่ส่วนราชการประจ าจังหวัดตรัง



ที่ หน่วยงาน หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ส่วนราชการประจ าจังหวัดตรัง

33 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดตรัง

34 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

35 สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุง่ค่าย)
36 สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตรัง
37 ส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง
38 ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง
39 แขวงการทางตรัง
40 ส านักงานการขนส่งทางน้ าที ่ 5  สาขาตรัง
41 ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง
42 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
43 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
44 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
45 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
46 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
47 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
48 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
49 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
50 วิทยาลัยการอาชีพตรัง
51 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
52 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
53 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
54 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาจังหวัดตรัง
55 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
56 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เขตการศึกษาตรัง
57 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
59 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
60  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
61 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
62 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
63 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
64 ส านักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง



ที่ หน่วยงาน หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ส่วนราชการประจ าจังหวัดตรัง

65 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
66 โรงพยาบาลตรัง
67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
68 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
69 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
70 ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
71 ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดตรัง
72 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
73 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
74 ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง
75 สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรัง
76 ทีท่ าการสัสดีจังหวัดตรัง
77 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
78 เรือนจ าจังหวัดตรัง    
79 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง   
80 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
81 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
82 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
83 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
84 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
85 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง



 
 

ภาคผนวก ง 
(บ่อขยะในพื้นที่จังหวัดตรัง) 

 
 
 



ที่
ชื่อ อปท.

เจ้าของพ้ืนที่
ทีต่ั้งสถานทีก่ าจัด

ขยะมลูฝอย

ปริมาณขยะ
รวมทีเ่ขา้สู่

ระบบ(ตนั/วัน)
กระบวนการ

แบบ
ถูกตอ้ง

แบบไม่
ถูกตอ้ง

1 ทน.ตรัง บ้านทุง่แจ้ง ถ.วิเศษ
กุล ต.ทับเทีย่ง อ.เมือง

๑๐๐.๓๘ Sanitary 
Landfill

/

๒ ทม.กันตัง หมู่ที ่4 ต.คลองชี
ล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง

๒๓.๓๑ Engineered 
Landfill

/

๓ ทต.คลองเต็ง หมู่ที ่2 ต.นาท่าม
เหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

๔ Open Dump /

๔ ทต.ท่าข้าม หมู่ที ่8 ต.ท่าข้าม อ.
ปะเหลียน จ.ตรัง

1 Open Dump /

๕ ทต.ทุง่ยาว หมู่ที ่4 ต.ลิพัง อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง

3 Controlled 
Dump

/

๖ ทต.ย่านตาขาว หมู่ที ่1 ต.ย่านตาขาว
 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

๗.๕๐ Open Dump /

๗ ทต.สิกา หมู่ที ่7 ต.บ่อหิน อ.สิ
เกา จ.ตรัง

1.2 Controlled 
Dump

/

๘ ทต.ควนกุน หมู่ที ่2 ต.กะลาเส อ.
สิเกา จ.ตรัง

3 Incinerator /

๙ ทต.นาเมือง
เพชร

หมู่ที ่1 ต.นาเมือง
เพชร อ.สิเกา จ.ตรัง

2 Incinerator /

๑๐ ทต.ล าภูรา หมู่ที ่7 ต.ล าภูรา อ.
ห้วยยอด จ.ตรัง

๓.๓๔ Open Dump /

๑๑ ทต.ห้วยนาง หมู่ที ่6 ต.ห้วยนาง 
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

3 Incinerator /

๑๒ ทต.วังวิเศษ หมู่ที ่8 ต.วังมะปราง
เหนือ อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง

๒.๒๐ Open Dump /15

๕๐

๘.๒๘

๘.๒๘

2

28

๑๘

7

15

3

15

๑๒

จังหวัดตรัง

ข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

รายละเอียด site การก าจัด

ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่



ที่
ชื่อ อปท.

เจ้าของพ้ืนที่
ทีต่ั้งสถานทีก่ าจัด

ขยะมลูฝอย

ปริมาณขยะ
รวมทีเ่ขา้สู่

ระบบ(ตนั/วัน)
กระบวนการ

แบบ
ถูกตอ้ง

แบบไม่
ถูกตอ้ง

จังหวัดตรัง

ข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

รายละเอียด site การก าจัด

ขนาดพ้ืนที ่(ไร)่

๑๓ ทต.คลองปาง หมู่ที ่2 ถ.เทศบาล 5
 ต.คลองปาง อ.รัษฎา
 จ.ตรัง

2.6 Open Dump /

๑๔ อบต.บ้านนา หมู่ที ่5 ต.บ้านนา อ.
ปะเหลียน จ.ตรัง

๔ Open Dump /

๑๕ อบต.ไม้ฝาด หมู่ที ่4 ต.ไม้ฝาด อ.สิ
เกา จ.ตรัง

๘ Open Dump /

๑๖ อบต.เขาวิเศษ หมู่ที ่21 ต.เขาวิเศษ
 อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

๑.๗๐ Incinerator /

17 อบต.อ่าวตง หมู่ที ่3 ต.อ่าวตง อ.
วังวิเศษ จ.ตรัง

๒ Open Dump /

18 อบต.ช่อง หมู่ที ่2 ต.ช่อง อ.นา
โยง จ.ตรัง

๑.๓๐ Incinerator /

19 อบต.คลองปาง หมู่ที ่6 ต.คลองปาง 
อ.รัษฏา จ.ตรัง

๓ Open Dump /

20 อบต.หนองปรือ หมู่ที ่7 ต.หนองปรือ
 อ.รัษฏา จ.ตรัง

2.9 Open Dump /

21 อบต.หาด
ส าราญ

หมู่ที ่9 ต.หาด
ส าราญ อ.หาดส าราญ
 จ.ตรัง

4 Open Dump /

3

4

3

3

6

10

20

3

1



 
 

ภาคผนวก จ 
(เตาเผาขยะในพื้นที่จังหวัดตรัง) 

 
 

 
 
 

 
 



ที่ อ าเภอ รายชื่ออปท. สถานทีต่ั้ง
จ านวน 
(เตา)

หมายเหตุ

1 อ าเภอเมืองตรัง อบจ.ตรัง ม.2 ต.ปากแจ่ม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 1
2 อ าเภอเมืองตรัง อบต.ควนปริง ม.4 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 2
3 อ าเภอกันตัง ทม.กันตัง ม.4 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง 2
4 อ าเภอกันตัง อบต.เกาะลิบง ม.1 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 2
5 อ าเภอกันตัง อบต.ควนธานี ม.1 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 1
6 อ าเภอกันตัง อบต.บางเปา้ ม.2 ต.บางเปา้ อ.กันตัง จ.ตรัง 1
7 อ าเภอกันตัง อบต.บางสัก ม.1 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 1
8 หว้ยยอด อบต.เขาปนู ม.4 ต.เขาปนู อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 1
9 หว้ยยอด ทต.ทา่ง้ิว ม.4 ต.ทา่ง้ิว อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 2

10 หว้ยยอด ทต.หว้ยนาง ม.6 ต.หว้ยนาง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 3
11 ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร ม.1 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 1
12 อ าเภอสิเกา ทต.สิเกา ม.7 ต.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง 1
13 อ าเภอสิเกา อบต.บอ่หนิ ม.2 ต.บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง 1
14 อ าเภอวงัวเิศษ อบต.เขาวเิศษ ม.21 ต.เขาวเิศษ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง 2
15 อ าเภอนาโยง อบต.ช่อง ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 1
16 อ าเภอรัษฎา ทต.คลองปาง ม.2 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 1
17 อ าเภอรัษฎา อบต.คลองปาง ม.6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 1

24

เตาเผาขยะชนิดควบคุมอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง

รวมจ านวนเตาเผาชนิดควบคุมอากาศ



 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

(สถานที่ท่องเที่ยว) 
 
 



สถานทีท่่องเทีย่ว
(ระบ)ุ

1 พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน
2 สวนนายกาด บ้านหยงสตาร์
3 เมืองตรัง ทต.นาตาล่วง ถ้้าเขาสามบาตร ม.4
4 วัดภูเขาทอง
5 น้้าตกเขาหลัก
6 ล่องแก่งเขาหลัก
7 สถานีรถไฟกันตัง
8 จวนพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ
9 หาดยาว

10 เกาะกระดาน
11 เกาะเชือก
12 อบต.ควนธานี ศาลหลักเมืองตรัง ม.2
13 อบต.บ่อน้้าร้อน วนอุทยานบ่อน้้าร้อนกันตัง
14 ทต.ห้วยยอด น้้าตกโตนคลาน
15 เขาหัวแตก
16 ถ้้าเลเขากอบ
17 วังเทพธาโร
18 ทต.ท่าง้ิว เขื่อนท่าง้ิว 
19 อบต.บางดี ทะเลสาบสองห้อง
20 อบต.ปากแจ่ม น้้าตกปากแจ่ม
21 อบต.เกาะสุกร เกาะสุกร
22 อบต.ท่าข้าม แหลมหยงสตาร์ ม.4
23 น้้าตกโตนเต๊ะ
24 น้้าตกโตนตก
25 น้้าตกพ่าน
26 น้้าตกเจ้าพะ
27 อบต.ทุง่ค่าย สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุง่ค่าย)
28 น้้าตกสายรุ้ง
29 ตลาดต้นน้้าล้าขนุน
30 อบต.โพรงจระเข้ น้้าตกไพรสวรรค์
31 หาดปากเมง
32 น้้าตกอ่างทอง
33 หาดราชมงคล
34 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าราชมงคล
35 วังวิเศษ อบต.อ่าวตง น้้าตกร้อยชั้นพันวัง ม.11

สถานทีท่่องเทีย่วขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดตรัง

ล าดบั อ าเภอ รายชื่ออปท. หมายเหตุ

อบต.น้้าผุด

สิเกา อบต.ไม้ฝาด

อบจ.ตรัง

อบต.ปะเหลียน

ทม.กันตัง

อบต.เกาะลิบง

อบต.เขากอบ

กันตัง

ปะเหลียน

ห้วยยอด

ย่านตาขาว
อบต.นาชุมเห็ด



สถานทีท่่องเทีย่ว
(ระบ)ุ

สถานทีท่่องเทีย่วขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดตรัง

ล าดบั อ าเภอ รายชื่ออปท. หมายเหตุ

36 อบต.ตะเสะ แหลมตะเสะ ม.4
37 อบต.หาดส้าราญ สวนสนหาดส้าราญ ม.5
38 อบต.ช่อง น้้าตกกะช่อง
39 อันดามันเกตเวย์
40 อบต.นาหมื่นศรี ถ้้าเขาช้างหาย
41 รัษฎา อบต.หนองบัว ถ้้าวังพระยาพิชัยสงคราม ม.4

หาดส้าราญ

นาโยง



 
 

ภาคผนวก ช 

(สวนสาธารณะ) 
 
 



สวนสาธารณะ

(ระบ)ุ
1 สวนสาธารณะกระพังสุรินทร์
2 สวนสาธารณะสังขวิทย์
3 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95
4 สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎา
5 สวนทับเทีย่ง
6 ทต.คลองเต็ง สวนสาธารณะพลุลุงย่อง
7 สวนสาธารณะพรุชี
8 สวนสาธารณะนาหมื่นราษฎร์
9 อบต.นาโต๊ะหมิง สวนสาธารณะพรุละหมาด

10 อบต.บ้านควน สวนสาธารณะทุง่ช่องกิ่ว ม.4
11 สวนสาธารณะริมแม่น้้าตรัง
12 สวนสาธารณะควนต้าหนักจันทน์
13 ทต.ล้าภูรา สวนสาธารณะเทศบาลต้าบลล้าภูรา
14 ทต.ห้วยยอด สวนสาธารณะต้าหนักร่ืนรมณ์
15 อบต.เขาขาว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
16 ทต.ยา่นตาขาว สวนสาธารณะหนองชุมแสง
17 ทต.ควนโพธิ์ สวนสาธารณะหนองเตย
18 ทต.สิเกา สวนสมเด็จ 60 พรรษา ม.1
19 ทต.ควนกุน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
20 ทต.วังวิเศษ สวนมหาราช
21 อบต.เขาวิเศษ สวนสาธารณะวังนกน้้า
22 อ้าเภอรัษฎา ทต.คลองปาง สวนสาธารณะหลังเทศบาล

รวม 22 แห่ง

สวนสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดตรัง

ล าดบั อ าเภอ รายชื่ออปท. หมายเหตุ

อ้าเภอเมืองตรัง ทน.ตรัง

ทต.โคกหล่อ

อ้าเภอกันตัง ทม.กันตัง

ห้วยยอด

อ้าเภอย่านตาขาว

อ้าเภอสิเกา

อ้าเภอวังวิเศษ



 
 

ภาคผนวก ซ 

(Clusters) 
 

 



การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่
เกิดขึ้น 
ในกลุ่ม 
ทั้งหมด   
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะที่เข้าสู ่
cluster     
(ตัน/วัน) 

สถานที่ต้ัง 
(ขนาดพ้ืนที่:ไร่) 

อปท.หลัก อปท.ท่ีร่วมใช ้
ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

ทน.ตรัง 175.36 120 บ้านทุ่งแจ้ง    
ถ.วิเศษกุล      
ต.ทับเที่ยง      
อ.เมือง จ.ตรัง 
พื้นที ่ 45 ไร ่

ทน.ตรัง อ าเภอเมือง 

        ทน.ตรัง 60.15 

        ทต.คลองเต็ง 5 

        ทต.โคกหล่อ 9.5 

        อบต.นาพละ 3.25 

        อบต.บ้านควน 0.64 

        อบต.นาบินหลา 1 

        อบต.ควนปริง 3.7 

          อบต.นาโยงใต ้ 2.0 

          อบต.บางรัก 2.02 

          อบต.นาโตะ๊หมิง 0.74 

          อบต.หนองตรุด 1 

          อบต.น้ าผุด 9.26 

          อบต.นาตาล่วง 3.35 

          อบต.บ้านโพธ์ิ 8.16 

          อบต.นาท่ามเหนือ 6.71 

          อบต.นาท่ามใต ้ 5.04 

          อ าเภอสิเกา 

          ทต.สิเกา 1.2 

          ทต.ควนกุน 3 
          อบต.บ่อหิน 6.48 

      อบต.เขาไม้แก้ว 5.80 

      อบต.กะลาเส 5.49 

      อบต.ไมฝ้าด 9.0 

          ทต.นาเมืองเพชร 2 



การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  (ต่อ) 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่เกิด
ในกลุ่มฯ
ทั้งหมด   
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะที่เข้าสู ่
cluster     
(ตัน/วัน) 

สถานที่ต้ัง 
(ขนาดพ้ืนที่:ไร่) 

อปท.หลัก อปท.ท่ีร่วมใช ้
ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

          อ าเภอนาโยง 

          ทต.นาโยงเหนือ 3.21 

          อบต.นาโยงเหนือ 1.55 

          อบต.ช่อง 1.5 

          อบต.ละมอ 1 

          อบต.โคกสะบ้า 6.4 

          อบต.นาหมื่นศร ี 5.6 

          อบต.นาข้าวเสยี 1.61 

        รวม 30 แห่ง 175.36 

ทม.กันตัง 
130.41 

 
40 หมู่ 4  

ต.คลองชีล้อม  
อ.กันตัง จ.ตรัง 
พื้นที่ 102 ไร ่

ทม.กันตัง อ าเภอกันตัง 

        ทม.กันตัง 9.36 

        อบต.ควนธาน ี 4.5 

        อบต.บางหมาก 5.08 

        อบต.บางเป้า 3 

        อบต.วังวน 3.72 

          อบต.กันตังใต ้ 0.93 

      อบต.โคกยาง 4.04 

      อบต.คลองล ุ 3.83 

      อบต.ย่านซื่อ 2.07 

      อบต.บ่อน้ าร้อน 1.75 

        อบต.บางสัก 5.51 

          อบต.นาเกลือ 3.96 

          อบต.คลองชีล้อม 4.08 

 



การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ) 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่

เกิดขึ้นใน
กลุ่ม 

ทั้งหมด   
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะที่เข้าสู ่
cluster     
(ตัน/วัน) 

สถานที่ต้ัง 
(ขนาดพ้ืนที่:ไร่) 

อปท.หลัก อปท.ท่ีร่วมใช ้
ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

          อ าเภอย่านตาขาว 

        ทต.ย่านตาขาว 5 

        ทต.ทุ่งกระบือ 1.98 

         ทต.ควนโพธิ ์ 1 

          อบต.หนองบ่อ 1.22 

          อบต.นาชุมเห็ด 7.57 

          อบต.ในควน 1.6 

          อบต.โพรงจระเข ้ 5.88 

          อบต.ทุ่งค่าย 1.62 

          อบต.เกาะเปียะ 6.13 

          อ าเภอปะเหลียน 

          ทต.ท่าข้าม 1 

          ทต.ทุ่งยาว 2.45 

          อบต.ท่าข้าม 0.39 

          อบต.ทุ่งยาว 4.51 

          อบต.ปะเหลียน 3 

          อบต.บางด้วน 1.67 

          อบต.บ้านนา 1.65 

          อบต.สุโสะ 6.14 

          อบต.ลิพัง 5.69 

          อบต.เกาะสุกร 2.36 

          อบต.ท่าพญา 1.15 

          อบต.แหลมสอม 1.5 

 
 



การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Clustering) เพื่อรองรับการจัดตั้งศนูย์ก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน(ต่อ) 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่

เกิดขึ้นใน
กลุ่ม 

ทั้งหมด   
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะที่เข้าสู ่
cluster     
(ตัน/วัน) 

สถานที่ต้ัง 
(ขนาดพ้ืนที่:ไร่) 

อปท.หลัก อปท.ท่ีร่วมใช ้
ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

          อ าเภอหาดส าราญ 

          อบต.หาดส าราญ 8 

          อบต.บ้าหว ี 2.93 

          อบต.ตะเสะ 4.14 

        รวม 37 แห่ง 130.41 

ทต.วังวิเศษ 28.31 28.31 หมู่ 8  
ต.วังมะปรางเหนือ  
อ.วังวิเศษ  
จ.ตรัง  
พื้นที่ 25 ไร่ 

ทต.วังวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ 

        ทต.วังวิเศษ 2 

        อบต.เขาวิเศษ 10 

        อบต.อ่าวตง 1 

          อบต.ท่าสะบ้า 5 

          อบต.วังมะปราง 5.1 

      
  

 อบต.วังมะปรางเหนือ 5.21 

รวม 6 แห่ง 28.31 

 ทต.ห้วยนาง  133.2 2  หมู่ 6   ทต.ห้วยนาง อ าเภอรัษฎา 

       ต.ห้วยนาง    ทต.คลองปาง 3 

       อ.ห้วยยอด   อบต.ควนเมา 6.24 

       จ.ตรัง   อบต.คลองปาง 4 

          อบต.หนองบัว 4.66 

          อบต.หนองปรือ 3 

          อบต.เขาไพร 2.64 

          อ าเภอห้วยยอด 

          ทต.ห้วยยอด 7.35 

          ทต.ล าภรูา 7 

          ทต.นาวง 1.57 
 



 

การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ) 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่

เกิดขึ้นใน
กลุ่ม 

ทั้งหมด   
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะที่เข้าสู ่
cluster     
(ตัน/วัน) 

สถานที่ต้ัง 
(ขนาดพ้ืนที่:ไร่) 

อปท.หลัก อปท.ท่ีร่วมใช ้
ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

          ทต.ห้วยนาง 3 

          อบต.ห้วยยอด 2.18 

          อบต.หนองช้างแล่น 7.6 

          อบต.บางด ี 7.53 

          อบต.บางกุ้ง 3.72 

          อบต.เขากอบ 7.46 

         อบต.เขาขาว 1.55 

          อบต.เขาปูน 3.86 

          อบต.ปากแจ่ม 4.73 

          อบต.ปากคม 3.25 

          อบต.ท่าง้ิว 4.38 

          อบต.ล าภรูา 2.09 

          อบต.นาวง 4.63 

          อบต.ในเตา 2.76 

          อบต.ทุ่งต่อ 3.52 

          อบต.วังคีร ี 3.17 

        รวม 25 แห่ง 133.2 

อบต. 
เกาะลิบง 6.47 6.47 หมู่ 1 

อบต. 
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง 

       ต.เกาะลิบง   อบต.เกาะลิบง 6.47 

       อ.กันตัง รวม 1 แห่ง 6.47 

อบต. 
เกาะสุกร 4.33 4.33 หมู่ 1 

อบต. 
เกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน 

    ต.เกาะสุกร  อบต.เกาะสุกร 4.33  
     อ.ปะเหลียน รวม   1 แห่ง 4.33 




