
รายงานการประชุม 
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจังหวัดตรัง 

ครั้งที่ 1/2561 
วันพฤหัสบดีที่  5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  

-------------------------- 

ผู้มาประชุม  

 1. นายสุเทพ  มลสวัสดิ์   ท้องถิ่นจังหวัดตรัง     
 2. นายสมเชต  เรืองอินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
 3. นายจ ารูญ  เสนทอง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
 4. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์เทพวาณิชย์ ท้องถิ่นอ าเภอปะเหลียน 
 5. นายสมพร  ติ้นอ๋อง ท้องถิ่นอ าเภอย่านตาขาว 
 6. นายประเสริฐ  คงเพ็ชร ท้องถิ่นอ าเภอสิเกา 
 7. นายวิสุทธิ์  บัวบาน ท้องถิ่นอ าเภอห้วยยอด 
 8. นายบุญชนะ  เรืองชู ท้องถิ่นอ าเภอนาโยง 
 9. นายจิระ  ภักดี ท้องถิ่นอ าเภอวังวิเศษ 
 10. นางสาวปราณี  ค าแหง ท้องถิ่นอ าเภอรัษฎา 
 11. นางชนิกานต์  อุไรรัตน์ ท้องถิ่นอ าเภอหาดส าราญ 
 12. นางสาวสบาย  พรหมสุวรรณ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 
 13. นางเพ็ญนภา  สังยวน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 
 14. นางสาวปาริดา  เอียดตรง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 
 15. นายชัยยุทธ  แกล้วทนงค์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 
 16. นายขจรศักดิ์  ชุมแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 
 17. นางศิริลักษณ์  จงไพจิตร เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญงาน 

18. ผศ.ดร.จโิรจน์  พีระเกียรติขจร ผจก.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก าจัดขยะและบ าบัด
น้ าเสียอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ภาคใต้ 

19. นายอภิวัฒน์  รุ่งเช้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 20. นางศิวพร  สุนทรีวงศ์ เทศบาลนครตรัง 
 21. นายชัยวัฒน์  อุสหกรรม เทศบาลต าบลคลองเต็ง  
 22. นางสุรัมภา  กังฮา เทศบาลต าบลนาตาล่วง 
 23. นางสาวสิวิพรรณ  พัดทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโต๊ะหมิง 
 24. นางพิสุทธิ์ศรี  จิตต์มั่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามใต้ 
 25. นางปานไพลิน  พุ่มเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ 
 26.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา 
 27. นางสาวอาริสา  คูหาสรร องค์การบริหารส่วนต าบลนาพละ 
 28. นายวีระวุธ  อ้ันทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ 
 29. นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
 30. นางสาวสุคนธ์  ไทยกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรัก 

/31. นายธนานนท์... 
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 31. นายธนานนท์  ศรนรายน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน 
 32. นายวทัญํู  ตั้งค า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ 
 33. นางสุกัญญา  แป้นไทย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตรุด 
 34. นางสาวคุ้มขวัญ  ใหม่คง เทศบาลเมืองกันตัง 
 35. นายสมพล  อุปมัยรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 36. นางสาวนิตยา  ฤทธิ์เสนี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
 37. นางสาวสุธาสินี  จิตหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม 
 38. นางอรสา  อุปมัยรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองลุ 
 39. นางศรอนงค์  คงแป้น องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 40. นายกมล  ไหมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง 
 41. นายธ ารง  นนทแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 42. นางสมใจ  เป้าทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 
 43. นางสาววลัยดาว  ทองชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก 
 44. นายประกาษิต  อินสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางหมาก 
 45. นางวารีรัตน์  วงศ์โคทอง องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื่อ 
 46. นายชัยยะ  มีแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
 47. นายอภิสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 48. นางศิริพร  เอ้งฉ้วน เทศบาลต าบลท่าข้าม 
 49. นางสาวอัจฉรา  ชูอ่อน เทศบาลต าบลทุ่งยาว 
 50. นายวุฒิพงศ์  ชุมเรือง เทศบาลต าบลท่าพญา 
 51. นายประสิทธิ์  ด้วงชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 52. นางกนกกานต์  ขาวดี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสุกร 
 53. นางสาวศุภลักษณ์  กังแฮ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 
 54. นางสาวอมราลักษณ์  มัธยันต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางด้วน 
 55. นายอรุณ  ชาตรีกุล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 56.  องค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน 
 57. นางอริสรา  นพรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง 
 58. จ่าสิบเอกมนต์ชัย  ดาราฉาย องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
 59. นางเพ็ญราตรี  อินทร์ช่วย องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
 60. นางสาวเสาวนีย์  ยาวงษ์ เทศบาลต าบลนาวง 
 61. นางสาวจริยา  ทองแจ่ม เทศบาลต าบลห้วยยอด 
 62. นางยุวลักษณ์  ราชเดิม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 63. นางสาวปราณี  เยาว์ด า เทศบาลต าบลท่างิ้ว 
 64. นางสาวรุจิรา  เกียรติพิมล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ 
 65. นายปฏิพัฒน์  ไกรสูทร องค์การบริหารส่วนต าบลนาวง 
 66. นางสาวรติกาญจน์  แต่งเอ่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
 67. นางสาวบุษรา  คเชนทร์มาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง 
 68. นางสาวนุชาประวีณ์  ด้วงจัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางดี 

/69. นางทิพนภา... 
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 69. นางทิพย์นภา  ลิมปนานนท์ องค์การบริหารส่วนต าบลปากคม 
 70. นางสาวทัศนีย์  แก้วจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปากแจ่ม 
 71. นางสาวฐิตินันท์  สานติชาติศักดิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูรา 
 72. นางนงนุช  รอดกูล องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
 73. นางนริศรา  นุ่นชูผล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 
 74. นางสาวชุติมนฑ์  รามฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยอด 
 75. นางสาวอิสเรศ  บุญฤทธิ์ เทศบาลต าบลล าภูรา 
 76. นางสาวสราลี  สุนทรนนท์ เทศบาลต าบลย่านตาขาว 
 77. นายธนพัต  ชูแสง เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ 
 78. นางสาวอัจฉรีย์  บุญวิสูตร องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
 79. นางสุวรรณี  ทองนะ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมเห็ด 
 80. นายปราการ  เส้งขาว องค์การบริหารส่วนต าบลในควน 
 81. นายอุมัร  วัฒนะ องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงจระเข้ 
 82. นางสาวธิติกาญจน์  เทพสุทธ์  เทศบาลต าบลควนโพธิ์ 
 83. นางปรียาภรณ์  เกียงเฮีย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 84. นางสาวจิตรฤดี  จันทโยค เทศบาลต าบลสิเกา 
 85. นางสาวสุภาณี  แก้วมณี เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร  
 86. นางสาวจิตลัดดา  ภักดีโชติ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 87. นายพิศารน  บุญชู องคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด 
 88. นางสาววรรณวิภา  รักษา เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ 
 89. นางสาวอรรถมา  หนูแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 
 90. นางสาวอรอ าไพ  โออิน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
 91. นางสาววรรณา  คีรีรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 
 92. นางสาวพรเพญ็  อุดปะลุ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
 93.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรี 
 94. นางสาวจันทิมา  พรหมคล้าย องค์การบริหารส่วนต าบลละมอ 
 95. นายภูเมศร์  คงเกต เทศบาลต าบลคลองปาง 
 96. นางสาวอารี  วีระสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
 97. นางสป๎น  ชาญไชย องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 
 98. นางสุปราณี  จีนฝาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 99. นางสาวสุกัญญา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
 100. นายจเร  ไกรเทพ เทศบาลต าบลวังวิเศษ 
 101. นางสาววิภาวดี  สีสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษ 
 102. นางตรีทิพยนิภา   องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
 103. นางสาวทัศณีย์  วิเชียรโชติ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง 
 104. นางวิไลพร  พิทักษ์บุตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะบ้า 
 105. นายศิริพงษ์  เรนเหม องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ 
 106. จ่าเอกครรธร  เสนจาง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ 

/107. นายเสวต... 
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 107. นายเสวต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหวี 
 108.   องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง 
 109. นางสาววรรณวิษา  เจะหยัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
 110. นางสาววรุตรา  แป้นเหมือน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม  
 111. นางสาวสุธาทิพย์  รัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงจระเข้ 
 112. นางสาวชนิตา  แก้วกล่ า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองลุ 
 113. นางสาวพิณนรี  แดงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
 114. นางจารุณีย์  เม่งเอียด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 115. นางสาวแพรขวัญ  รัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 
 116. นางพรวิไล  ชูจินดา องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ 
 117. นางสาวทศพร  ทรัพย์มี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 118. นายทะนงศักดิ์  เลิศความสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 119. นางสารภี  พูลพงศ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมเห็ด 
 120. นายนันทะ  ทองเพ็ง เทศบาลต าบลย่านตาขาว 
ผู้ไม่มาประชุม  
 1. เทศบาลต าบลโคกหล่อ 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปูน 
 5. เทศบาลต าบลห้วยนาง 
 6. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย 
 7. เทศบาลต าบลควนกุน 
 8. องค์การบริหารส่วนต าบลกะลาเส 
 9. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว 
 10. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง 
 11. องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานฯ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ -เชิญชวนให้เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ของจังหวัดตรังที่จะมีขึ้นที่อนุสาวรีย์พระ

ยารัษฎาฯ ระหว่างวันที่  2 – 6 เมษายน 2561  
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม -ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ เชิญฝ่ายเลขาฯ  
ฝ่ายเลขาฯ  จังหวัดตรังได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล          
และมูลฝอยระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดแผนฯ ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ที่ประชุม รับทราบ   

ประธานฯ เชิญฝ่ายเลขาฯ ต่อ 
ฝ่ายเลขาฯ จังหวัดตรังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการ

ด าเนินการแก้ไขป๎ญหาความสะอาดถนน ทางเท้า และบริเวณสองข้างทาง ภายในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเมืองตรัง เพ่ือตรวจสอบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่
เข้าด าเนินการแก้ไขป๎ญหาขยะ เสมือนหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ  ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ 
ฝ่ายเลขาฯ 4.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้   
  (1) ขยะมูลฝอยชุมชนที่ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30         

ถูกน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมขนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 
ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปก าจัด หรือ มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ก่อนเข้าสู่สถานที่ก าจัด ผ่านรูปแบบและกิจกรรม เช่น การลดและ
คัดแยกขยะที่ครัวเรือน กิจกรรมต่างๆ อาทิ ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning 
Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรม
ธนาคาร ขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่/
สิ่งของ กิจกรรมตลาดนัด   มือสอง กิจกรรมที่เกิดข้ึนจากอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  

   (2) ครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ 
 โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(ไม่รวม อบจ.) ที่มีการลงทะเบียนประชาชนและบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัคร
ใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

 (3) หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน  

หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการ
จัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จ านวน 1 จุด      
ในหมู่บ้านหรือชุมชน ส าหรับจังหวัดตรังประกอบด้วยหมู่บ้านชุมชนทั้งหมด 857 
แห่ง ผลจากการรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมีการก าหนดจุดติดตั้งขยะอันตรายครบทุกพ้ืนที่แล้ว   

/(4) องค์กร... 
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(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง หมายถึง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) มีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยก
ประเภท อย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน ภาชนะ
รองรับมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารสีเขียว ภาชนะรองรับ  มูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่หรือขยะรีไซเคลิสีเหลือง ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
สีส้ม ส าหรับพ้ืนที่ที่ต้องจัดในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยใน
ลักษณะโปร่งใสก็ได ้  
(5) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้รับ
การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดข้ึนจ านวน 4 ประเภท ได้แก่  มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ถูกน าไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝ๎งกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (Sanitary 
Landfill) การฝ๎งกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซ
ชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
เช่น เชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงาน
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
เชิงกลชีวภาพ (MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน การฝ๎งกลบแบบเทกองควบคุม 
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/
วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 (6) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วจังหวัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟื้นฟู หมายถึง สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  ตามหลักวิชาการในพ้ืนที่ ได้แก่ การก าจัดแบบเทกอง 
Open Dump การก าจัดฝ๎งกลบแบบเทกองควบคุม Control Dump ขนาดมากกว่า 
50 ตัน/วัน การก าจัดแบบเผากลางแจ้ง (Open Burning) หรือเตาเผาที่ไม่มีระบบ
ก าจัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งสถานที่ก าจัดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือ
บ าบัดฟื้นฟูตามหลักวิชาการ   

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานฯ เชิญฝ่ายเลขาฯ ต่อ 
ฝ่ายเลขาฯ 4.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้มีการจัดท าถังขยะอินทรีย์หรือขยะ

เปียก ในระดับครัวเรือน เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปฤถา  พรหมเลิศ 
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงพ้ืนที่    
ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด และได้เดินทางลงไปในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน เพ่ือศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะ
อันดับหนึ่งของประเทศ ประจ าปี 2560 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ 
ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการ 

 /สนับสนุน... 
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 สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขป๎ญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี  

 พร้อมทั้งได้มีด าริให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัดน าหลักการ 
3R (3Rs:Reduce Reuse และ Recycle)   ในพ้ืนที่ดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการขยะ
ต้นทาง และให้จัดท า “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ซึ่งแนวด าริที่นายกสมาคม
แม่บ้านมหาดไทยมอบให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด 
เป็นประโยชน์และวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขป๎ญหาขยะ จังหวัดตรังจึงแจ้งให้อ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด าเนินการ จัดท า 
“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ทุกครัวเรือนได้ด าเนินการต่อไป  

 

ประธานฯ ส าหรับวิธีการท าถังขยะอินทรีมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) เตรียมภาชนะท่ีมีฝาปิดขนาดตามความเหมาะสม 

 2) เจาะก้นภาชนะ 

 3) ขุดดินให้มีความลึก 2 ใน 3 ของความสูงของภาชนะ และฝ๎งภาชนะลงดิน 

 4) เทเศษอาหารลงไป เพ่ือให้จุลินทรีย์ท าหน้าที่ย่อยต่อไ 
 5) เมื่อเศษอาหารเต็มให้ย้ายไปยังจุดต่อไป 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานฯ เชิญฝ่ายเลขาฯ ต่อ 
ฝ่ายเลขาฯ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ประสบความส าเร็จตาม

แผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด” นั้นมี 3 มาตรการหลักๆ ได้แก่ 
 1) มาตรการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
  - ใช้หลักการ 3ช. หรือ 3Rs 
  - คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ซึ่งการจัดท าถังขยะอินทรีย์ก็จะเป็นวิธีลดขยะต้นทาง 
  - การจัดการขยะโดยเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
 2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กลางทาง) 
  - การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
  - ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บขน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  - จัดให้มีระบบการเก็บขน และด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  - จัดให้มีสถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย 
  - ออกข้อก าหนดท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บขน และก าจัดขยะ
มูลฝอย 
  - สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานฯ เชิญฝ่ายเลขาฯ ต่อ 
ฝ่ายเลขาฯ ส าหรับมาตรการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ได้รับการ

ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือมาตรการปลายทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินการ ส ารวจ ประเมิน สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือปิด หรือปรับปรุง และ 

/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ตามแผน "ตรังสะอาด” จะได้ลง
พ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตาม ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต่อไป 

ฝ่ายเลขาฯ  - ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูล มฝ.2 ผ่านระบบประมวลผลกลาง 
อปท. (INFO) ให้เป็นป๎จจุบัน ในกรณีมีข้อสงสัยใดๆ สามารถประสานคุณอภิวัฒน์ ได้ 

 - ให้รายงานกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เครือข่าย อถล.  รักตรัง ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่น LINE 

ประธานฯ - ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังจะประสานขอ พด.6 จากสถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัดตรัง เพ่ือน ามาแจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 2 ซอง   
พร้อมวิธีการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ต่อไป 

ประธานฯ  - ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 - ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
 - ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

    (ลงชื่อ)    ขจรศักดิ์  ชุมแก้ว    ผู้จดรายงานการประชุม
                       (นายขจรศักดิ์  ชุมแก้ว) 
              นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)   สมเชต  เรืองอินทร์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมเชต  เรืองอินทร์)  
              ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   

 

 


