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แผนปฏิบัติการ“ตรังสะอาด ปราศจากขยะด้วย 3Rs”  
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 

ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) 
บทที่ 1 บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลากว่า 10 ปี         
ที่ ผ่ านมา  โดยในปี  พ.ศ.  2556 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ใน พ้ืนที่ จั งหวัดตรั ง  รวม 240,621 ตัน                     
(ค านวณภายใต้ฐานประชากรปี พ.ศ. 2555) แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จ านวน 75,703 ตัน 
และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 164,917  ตัน คิดเป็นร้อยละ 31 และ 69 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณาถึงกระบวนการการจัดการขยะมูลฝอยแล้ว พบว่าอัตราขยะมูลฝอยที่ถูก
น าไปก าจัดอย่างถูกต้องมีอัตราเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และกระบวนการในการคัดแยก การจัดเก็บ       
การรวบรวม และการเก็บขนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ซึ่งเกิดจากประชากร    
ที่เพ่ิมมากขึ้น การขาดจิตส านึกของประชาชน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี และแนวโน้มการบริโภคของประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนี้ จ าเป็นที่
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนต่อไป 

 ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระยะสั้น (พ.ศ. 2559 - 2560) 
และเร่งรัดการด าเนินงานตามแผน Road Mad การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี 
(พ.ศ. 2559 - 2560) ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะในระยะ
สั้นของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการลดขยะที่ต้นทางเพ่ือให้วางรากฐานการด าเนินการการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และยั่งยืน 

 แผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด ปราศจากขยะ ด้วย 3Rs” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี         
(พ.ศ. 2559 - 2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดตรัง และแผนบริหารการจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2558 - 2562) ซึ่งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ได้
จัดท าไว้แล้วนั้น   จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดตรังไปสู่การเป็นจังหวัดสะอาด เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Weste 
Society) ซึ่งวางอยู่บนแนวคิด 3Rs - ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการที่
ยั่งยืน คือการลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) หรือ 



2 
 

ตามหลักการสามอาร์ (3Rs) ซึ่งการจัดการขยะนั้น มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยก 
ขยะจากต้นทาง เป็นการเพ่ิมมูลค่าหรือแปรรูปขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะในภาพรวมทั้งจังหวัดลดลง ท าให้
ปริมาณขยะที่จะต้องเข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง และมีการก าจัดที่ถูกวิธีเพ่ิมมากขึ้น ตามแนวคิดเรื่อง “ประชารัฐ” 
คือการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาคการศึกษา และศาสนสถาน เป็นต้น 

 นอกจากการมุ่งลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทางแล้ว ยังมุ่งสร้างระบบการเก็บขนขยะ     
ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้ความส าคัญและด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การแปรรูป เป็นพลังงานเชื้อเพลิง การแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้า การน าไปผ่านกระบวนการเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ต่อไป 

 เมื่อจังหวัดตรัง โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ แล้ว
เสร็จภายในระยะ 1 ปี จะน าข้อมูลและผลการด าเนินงานที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว   
เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแผนปฏิบัติการฯ ระยะสั้นในปีถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดตรัง และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2558 -2562) และ
เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้จริง และเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบระบบการ
บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน สถานประกอบการและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามอ านาจหน้าที่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของปัญหาขยะและการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก “ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ า 
และน ากลับมาใช้ใหม่  

3. นิยามและความหมาย 

 มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า 
มูลสั ตว์ หรื อซากสั ตว์  ร วมตลอดถึ งสิ่ ง อ่ืน ใดที่ เ ก็ บกวาดจากถนน ตลาด  ที่ เ ลี้ ย งสั ตว์ หรื อที่ อ่ื น        
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข, 2535) 
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 ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ของโรงงาน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะย่อยสลาย  (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามา
หมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือ
สัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

 ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม            
ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

 ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิด 
ต่าง ๆ  ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่
อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบ
ได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป (General waste) คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติก
บรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร   
เป็นต้น ส าหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

 มูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิด
กับมูลฝอยนั้นแล้ว สามารถท าให้เกิดโรคได้ 

 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้
ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่า
เป็นมูลฝอยติดเชื้อ (กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2545) 
 (1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์ หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว์ และการใช้
สัตว์ทดลอง 
 (๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้วสไลด์ และกระจกปิดสไลด์ 
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 (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่างกาย
ของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่าง ๆ  และท่อยาง 
 (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 

 การอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย หมายถึงขยะอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ  ของสถานประกอบการในการก ากับของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

4. สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดตรัง 

 4.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

จังหวัดตรัง อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของ
มหาสมุทรอินเดีย ยาวตลอดแนวเขตจังหวัดถึง 119 กิโลเมตร ประมาณเส้นรุ้งที่ 7 องศา 31 ลิปดาเหนือ และ
เส้นแวงที่ 99 องศา 38 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 862 กิโลเมตร     
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,088,399.375 ไร่ 

การปกครองและประชากร 

  จังหวัดตรัง มีขอบเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล และ 723 หมู่บ้าน 
22 เทศบาล มีพ้ืนที่ 4,917.519 ตารางกิโลเมตร  

  การปกครอง 

  1. การบริหารราชการ จังหวัดตรังแบ่งการบริหารราชการออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
  1.1 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 35 
หน่วยงานระดับอ าเภอ จังหวัดตรังมี 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บ้าน 
  1.2 การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งจัดตั้ ง
ส านักงาน อยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดตรังรวม 105 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงต่างๆ  รวม 93 
หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ 12 หน่วยงาน 
  1.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   1.3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   1.3.2 เทศบาล มี 22 เทศบาล คือ 
    - เทศบาลนคร มี 1 แห่ง คือ เทศบาลนครตรัง 
    - เทศบาลเมือง มี 1 แหง่ คือ เทศบาลเมืองกันตัง 
   1.3.3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 77 แห่ง 
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4.2 อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

   4.2.1 อัตราการผลิตและปริมาณของขยะมูลฝอย 
  ในปีพ.ศ. 2556 มีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 240,621 ตัน          

(ค านวณภายใต้ฐานประชากรปี พ.ศ. 2555 และอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของชุมชน ระดับเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 1.89, 1.15, 1.02 และ 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน ตามล าดับ) 
แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล 75,703 ตัน และองค์การบริหารส่วนต าบล 164,917 ตัน    
คิดเป็นร้อยละ 31 และ 69 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตามล าดับ 

 

   4.2.2 องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
      จากรายงานการศึกษาด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดตรัง พบว่า ใน ปี พ.ศ. 2554   
   สัดส่วนองค์ประกอบของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของเทศบาลนครตรัง พบว่าเป็นขยะอินทรีย์ 
เฉลี่ยร้อยละ 63.36 ขยะรีไซเคิลเฉลี่ยร้อยละ 33.26 ขยะท่ัวไปเฉลี่ยร้อยละ 3.38 ไม่พบของเสียอันตราย 
   สัดส่วนองค์ประกอบของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของเทศบาลเมืองกันตัง พบว่าเป็นขยะ
อินทรีย์ เฉลี่ยร้อยละ 44.41 ขยะรีไซเคิลเฉลี่ยร้อยละ 53.45 ขยะทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 2.06 และขยะอันตรายเฉลี่ย
ร้อยละ 0.09 และสัดส่วนองค์ประกอบของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของเทศบาลต าบลทุ่งควนโพธิ์ พบว่าเป็นขยะ
อินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 46.64 กระดาษเฉลี่ยร้อยละ 6.79 พลาสติกเฉลี่ยร้อยละ 21.33 แก้วเฉลี่ยร้อยละ 
20.13  ยาง/หนังเฉลี่ยร้อยละ 0.31 ผ้าเฉลี่ยร้อยละ 0.24 ไม้/ใบไม้เฉลี่ยร้อยละ 0.81 โลหะเฉลี่ยร้อยละ 
0.51 และขยะมูลฝอยอื่นๆเฉลี่ยร้อยละ 3.25 ของปริมาณขยะมูลฝอยส่งก าจัดทั้งหมด 
 

   (1) ของเสียอันตรายจากชุมชน 
    ในปี 2556 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง จ านวน 

19,183 ตัน (ประเมินจากจ านวนประชากรและอัตราการเกิดของเสียอันตราย) แยกเป็นซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) จ านวน 
16,383 ตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี จ านวน 2,799 ตัน  

    สถานการณ์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดตรัง พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่ง ยังไม่มีระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การ
คัดแยก รวบรวม ขนส่งและก าจัด มีการจัดการรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน โดยเทศบาลเมืองกันตังมีการ
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกลไกการคัดแยก และบันทึกปริมาณของเสียอันตรายที่รวบรวมได้จากต้นทาง 
นอกจากนั้น ยังพบว่าโรงพยาบาลทุกแห่งมีการคัดแยกและเก็บรวบรวมของเสียอันตราย แต่ยังไม่มีระบบการ
ก าจัดที่ถูกหลักวิชาการ  
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   (2) มูลฝอยติดเชื้อ 
   ในปี 2556 สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรัง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิก และสถานพยาบาลสัตว์ จ านวน 14 , 125, 221 และ 16 แห่ง
ตามล าดับ โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นรวม 209 , 62, 106 และ 2.16 ตัน ตามล าดับ และสามารถ
ประเมินการผลิตมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการประเภทโรงพยาบาลในอัตรา 0.01 – 1.30 กก./เตียง-วัน 
หรือเฉลี่ย 0.45 กก./เตียง-วัน   

    การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2556 พบว่า โรงพยาบาลที่มีการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล จ านวน 2 แห่ง และส่งเอกชนเผาก าจัด 12 แห่ง 

4.3 การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ในปี พ.ศ. 2557 สถานการณ์การใช้ประโยชน์ของเสียในพื้นท่ีจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 

กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์   
แก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ กิจกรรมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียม กิจกรรมคัดแยกขยะของพนักงาน  
ท้ายรถขยะโดยจากการสอบถามข้อมูลด้านการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง เบื้องต้น
พบว่า ในครัวเรือนและตลาดสดบางแห่งได้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลบางส่วนก่อนการเก็บขนขยะ 
เพ่ือเลี้ยงสัตว์ ผลิตน้ าหมักชีวภาพ และขายให้ผู้รับซื้อขยะ ประมาณ 282 ตัน/วัน นอกจากนี้ขยะที่ได้รับการเก็บ
ขนบางส่วนมีการคัดแยกโดยพนักงานท้ายรถขยะและผู้คุ้ยเขี่ยขยะในสถานที่ก าจัดขยะ ประมาณ 6 ตัน/วัน 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียที่ชัดเจนถูกต้องได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มี
ระบบการบันทึกและการรายงานข้อมูลที่เหมาะสมในปี พ.ศ. 2557  

4.4 การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย 
จากการส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ.2556 พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งและก าจัดขยะมูลฝอย 52 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของจ านวนเทศบาลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดตรัง  
   เทศบาลทุกแห่งมีรถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเป็นของตัวเองและให้บริการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ให้บริการเก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอย บางแห่ง
ให้บริการจัดการขยะมูลฝอยโดยจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยในหมู่บ้านให้
ชาวบ้านก าจัดเอง และมีเพียงบางองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยเป็นของตัวเองและ
ให้บริการเกบ็ขนขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 

4.5 การก าจัดขยะมูลฝอยปัจจุบัน 
การส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในปี 2556 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง

ที่มีสถานท่ีก าจัดขยะของตัวเอง จ านวน 23 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับบริการก าจัดรวม 74,507 ตัน 
ตามล าดับ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล มีเพียง 2 แห่ง คือ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง 

4.6 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยในรูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 

ได้แก่ เทศบาลนครตรังและเทศบาลเมืองกันตัง 

 

       4.6.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่ : เทศบาลนครตรัง 

  เทศบาลนครตรัง จัดตั้งเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ณ บ้านทุ่งแจ้ง ต าบลทับเที่ยง       
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 รวม 28 แห่ง ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าขยะมูลฝอยมาก าจัด 
ที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง จ านวน 22 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามาก าจัดที่ศูนย์ก าจัด         
ขยะมูลฝอย เฉลี่ยประมาณ 110 ตัน/วัน โดยเป็นปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครตรัง ประมาณ 58 ตัน/วัน    
เป็นมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และเอกชนประมาณ 52 ตัน/วัน หน่วยงานร่วมใช้บริการ
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองตรัง 11 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่
ในอ าเภอกันตัง 1 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในอ าเภอห้วยยอด 5 แห่ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในอ าเภอนาโยง 3 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอปะเหลียน 1 แห่ง  

  4.6.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่ : เทศบาลเมืองกันตัง 
   เทศบาลเมืองกันตังรับผิดชอบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลงให้/ใช้บริการก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีบันทึกข้อตกลงการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป 

ปัจจุบันศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง มีการบริหารจัดการเป็นแบบการฝังกลบมูลฝอย        
เชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) โดยมีเทศบาลเมืองกันตัง รับผิดชอบการบริหารจัดการ และมีหน่วยงาน
ร่วมใช้บริการประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในอ าเภอกันตัง 4 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตั้งอยู่ในอ าเภอย่านตาขาว 5 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ ในอ าเภอปะเหลียน 3 แห่ง และส่วนราชการ  
และเอกชนที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองกันตัง 3 แห่ง  

เทศบาลเมืองกันตัง คิดค่าบริการก าจัดขยะในอัตรา 500 บาท/ตัน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2548 
พร้อมทั้งมีข้อตกลงจ่ายเงินแก่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย    
เพ่ือเป็นการดูแลสภาพแวดล้อม ปีละ 100,000 บาท  
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ภาพที่ 1  แผนที่ที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตรัง 
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ภาพที่ 2  แผนที่การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตรัง 
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การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่เข้า

ศูนย์  
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะของ

ศูนย์    
(ตัน/วัน) 

สถานที่ต้ัง 
(ขนาดพ้ืนที่:ไร่) 

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

ทน.ตรัง 175.36 175.36 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 
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การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
(ต่อ) 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่เข้า

ศูนย์  
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะของ

ศูนย์    
(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 130.41 130.41 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 
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การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
(ต่อ) 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่เข้า

ศูนย์  
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะของ

ศูนย์    
(ตัน/วัน) 

สถานที่ต้ัง 
(ขนาดพ้ืนที่:ไร่) 

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

          อ าเภอย่านตาขาว 

      ทต.ย่านตาขาว 5 

      ทต.ทุ่งกระบือ 1.98 

         ทต.ควนโพธิ์ 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 
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การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศนูย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

(ต่อ) 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่เข้า

ศูนย์  
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะของ

ศูนย์    
(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 133.2 133.2 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 

          อ าเภอรัษฎา 

          ทต.คลองปาง 3 

          อบต.ควนเมา 6.24 

          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 
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การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering)  เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
(ต่อ) 

cluster 

ปริมาณ
ขยะที่เข้า

ศูนย์  
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะของ

ศูนย์    
(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 31 แห่ง 133.2 

อบต. 
เกาะลิบง 6.47 6.47 - 

อบต. 
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง 

          อบต.เกาะลิบง 6.47 

        รวม 1 แห่ง 6.47 

 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 
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ข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ จังหวัดตรัง (ขยะมูลฝอยเก่า) 

     

    รายละเอียด site การก าจัด  

ที ่ ชื่อ อปท.เจ้าของพ้ืนที่ ที่ต้ังสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย 

ปริมาณ
ขยะรวมที่
เข้า site 
(ตัน/วัน) 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ไร่) 

ปีที่เริ่มด าเนินการ 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ
การใช้

พ้ืนที่ (%) 

แบบ
ถูกต้อง 

แบบไม่
ถูกต้อง 

ปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสม 

(ตัน) 

จังหวัดตรัง 
1 ทน.ตรัง บ้านทุ่งแจ้ง ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 109.69 14.77 2546 70   / 108,000 

2 ทต.คลองเต็ง หมู ่2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 6 11 2542 70    1,260 

3 ทม.กันตัง หมู ่4 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง 20.95 88 2546 70 /   96,000 

4 อบต.บางเป้า หมู่ 2 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง 3 8 2553 50   / 4,320 

5 ทต.ท่าข้าม หมู ่8 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 1.2 2 2525 40   / 60 

6 ทต.ทุ่งยาว หมู ่4 ต.ลิพัง อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 3.5 28 2535 35   / 1,500 

7 อบต.ปะเหลียน หมู ่12 ต.ปะเหลยีน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 3.9 5 2542 90   / 12,000 

8 อบต.บ้านนา หมู่ที ่5 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 1.8 6.3 2556 50   / 1,200 

9 ทต.ย่านตาขาว หมู ่1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 6.1 13.5 2530 100   / 13,500 

10 ทต.สิกา หมู ่7 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 1.2 7 2542 50   / 1,200 

11 ทต.ควนกุน หมู ่2 ต.กะลาเส อ.สเิกา จ.ตรัง 3 15 2543 20   / 788 
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ข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ จังหวัดตรัง (ขยะมูลฝอยเก่า) (ต่อ) 

     

    รายละเอียด site การก าจัด  

ที ่ ชื่อ อปท.เจ้าของพ้ืนที่ ที่ต้ังสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย 

ปริมาณ
ขยะรวมที่
เข้า site 
(ตัน/วัน) 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ไร่) 

ปีที่เริ่มด าเนินการ 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ
การใช้

พ้ืนที่ (%) 

แบบ
ถูกต้อง 

แบบไม่
ถูกต้อง 

ปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสม 

(ตัน) 

12 ทต.นาเมืองเพชร หมู่ที ่1 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 2 3 2548 100   / 1,260 

13 อบต.ไมฝ้าด หมู่ที ่4 ต.ไม้ฝาด อ.สเิกา จ.ตรัง 9.5 10 2545 60   / 15,000 

14 ทต.ล าภรูา หมู่ที ่7 ต.ล าภรูา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 7.9 15 2539 70   / 36,000 

15 ทต.ห้วยนาง หมู่ที ่6 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 3 3 2545 70   / 788 

16 ทต.วังวิเศษ หมู ่8 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 5 15 2542 20  / 1,800 

17 อบต.เขาวิเศษ หมู ่21 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 12 20 2544 50  / 5,040 

18 อบต.อ่าวตง หมู่ที่ 3 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษจ.ตรัง 5 3 2549-2552, 
2556-2557 

60  / 150 

19 อบต.ช่อง หมู่ที ่2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 2.4 1 2555 60   / 34 

20 ทต.คลองปาง หมู่ที ่2 ถ.เทศบาล 5 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 2.6 3 2545 70   / 1,680 

21 อบต.คลองปาง หมู่ที ่6 ต.คลองปาง อ.รัษฏา จ.ตรัง 2.45 3 2550 50   / 1,200 

22 อบต.หนองปรือ หมู่ที ่7 ต.หนองปรือ อ.รัษฏา จ.ตรัง 2.9 4 2542 100   / 900 

23 อบต.หาดส าราญ หมู ่9 ต.หาดส าราญ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 4 3 2544 90   / 5,040 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 15 ภูเก็ต 
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บทท่ี 2 มาตรการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 

1 กรอบการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ระยะต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานที่
สาธารณะ และสถานประกอบการ ระยะกลางทาง คือ การเก็บและขนที่มีประสิทธิภาพ และระยะปลายทางคือ 
การจัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 

 แผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด ปราศจากขยะด้วย 3Rs ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี          
(พ.ศ. 2559 -2560) เป็นแผนปฏิบัติการในระยะสั้น จึงมุ่งด าเนินการใน 2 ระยะแรกเท่านั้น คือ ระยะต้นทาง 
โดยการการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3Rs เพ่ือลดปริมาณการ
เกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
กลับมาใช้ประโยชน์และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าที่ต้นทาง และระยะกลางทาง คือ การจัดท าระบบเก็บและขนที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะในระยะปลายทาง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

2 วิสัยทัศน์   “ตรังสะอาด ปราศจากขยะ”   

3 พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า    
เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 
 2. ส่งเสริมการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดตามประเภทของขยะมูลฝอย เพ่ือน าขยะกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ า 
เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัด 
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเพ่ือไปเข้าสู่ระบบก าจัดที่ถูกต้อง    
ตามหลักวิชาการ ทั้งท่ีเป็นขยะทั่วไป และขยะอันตราย 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน 
 5. ส่งเสริมให้มีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

4 เป้าประสงค์ 

 1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลง 
 2. ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพ่ิมข้ึน 
 3. มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
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5 ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 

 ภายในระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) การจัดการขยะมูลฝอยจะประสบความส าเร็จ โดยมี
ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 
 2. ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอก และสถานประกอบการจัดกิจการ
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
 3. ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 4. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
 5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการก าจัด      
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

6 วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย    
มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ในภาพรวมของจังหวัด โดยการบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกันในทุกภาคส่วน 

7 แนวคิดพื้นฐาน 

 7.1 แนวคิด 3Rs 

 ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจ าวันนั้น เกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมไปถึงสถานที่
สาธารณะ ดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่เน้นการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย 

 Reduce ลด (คิดก่อนใช้) 

 การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเพ่ือเป็นการลดปริมาณ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม  
การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว 
การบริโภคท่ีพอเพียง เป็นต้น 

 Reuse ใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) 

 การใช้ซ้ าการน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การใช้ภาชนะที่
สามารถใช้ซ้ าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ าได้ การดัดแปลงของ
เหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้ใหม่ 
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 Recycle น ากลับมาใช้ใหม่ 

 การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และส านักงาน เพ่ือน าวัสดุที่ยังสามารถน า
กลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพ่ือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการ
เลือกสินค้าท่ีท ามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการน าขยะ
รีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น 

 7.2 หลักการประชารัฐ 

 หลักการด าเนินงานตามแนวทาง “ประชารัฐ” นั้น เป็นหลักการที่ค านึงถึงหลักความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางสังคม (Participatory Principle) ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย     
เพ่ือความยั่งยืนในการบริหารจัดการในอนาคต โดยส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคม อันประกอบด้วย     
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
ประชาสังคม ภาคการศึกษา และศาสนสถาน ทั้งในกระบวนการการก าหนดนโยบาย การให้ข้อมูล การแสดงความ
คิดเห็น รวมตลอดไปถึงการออกแบบการคัดแยกขยะ การเก็บขน การก าหนดมาตรการ และการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ 
และการวางระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในอนาคต 

8 มาตรการ 

 เพ่ือให้เกิดการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ การด าเนินการจึง
ต้องครอบคลุมการจัดการทั้ง 3 ระยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการ 
ประกอบด้วย 

 1) มาตรการลดและคัดแยกท่ีแหล่งก าเนิด 

  สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน โรงเรียน ตลาดนัด สถาน
ประกอบการ ร่วมทั้งสถานบริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 
การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด 

 2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการเก็บขน 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอย
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การก าจัดต่อไป และผลักดันให้มีสถานท่ีรวบรวมและจัดการขยะอันตราย สถานที่ก าจัด
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรือร่วม
ลงทุนด าเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
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 3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ 

       สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน โรงเรียน สถานประกอบการ ตลาดนัด รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ      
การคัดแยกขยะมูลฝอย จนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้รูปแบบเทคโนโลยี การบ าบัด/ก าจัดขยะมูลฝอย 
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

9 กลยุทธ ์

 จากสถานการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว หรือแก้ไขโดยใช้มาตรการด้านใด
ด้านหนึ่งแต่จ าเป็นต้องอาศัยมาตรการที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง โดย
จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่ แข็งขัน และมีกลไกท่ี แข็งแรง จากหน่วยงานในทุกภาคส่วน โดย
มีความสอดคล้องทางนโยบายและการสอดรับกับแผนปฏิบัติการนี้ ซึ่งได้ก าหนดให้มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ด้วยกันคือ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งเน้นระยะต้นทางและกลางทาง คือ การลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะส่งเข้าสู่สถานที่ก าจัดด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล เพ่ือสามารถน าขยะที่สามารถใช้ประ โยชน์ได้กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดภาระในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การก าจัดต่อไป 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด คือ
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมด าเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งประกอบด้วย ภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาคการศึกษา และศาสนสถาน ด าเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้คัดแยกรายย่อย เช่น ซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยก
จากแหล่งก าเนิด 
  2) การส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ก าจัดยาก          
มีมาตรการสนับสนุน “ภาคเอกชน” ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และก าจัดได้ง่าย ลดปริมาณการใช้พลาสติก โฟม หรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้บริโภคลดการ
ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากผ่านมาตรการทางธุรกิจต่าง ๆ  
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  3) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
ปรับปรุง/จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่เก็บรวบรวม และยานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการวางรูปแบบระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท หรืออาจก าหนดเวลาการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ขยะอันตรายถือเป็นขยะมูลฝอยประเภทที่มีข้อควรค านึงหลายประการ ได้แก่ระยะเวลาการเก็บ
ขยะอันตรายไว้ สถานที่รวบรวมขยะอันตราย ถ้าจัดการไม่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อการปล่อยสารเคมีที่ส่งผล
เสียอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการจัดการโดยเฉพาะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอันตรายโดยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  2) การเก็บรวบรวมขยะอันตรายภายในชุมชนและส่งไปยังสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ือรอส่งไปก าจัดตามหลักวิชาการต่อไป 

 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 

 การส่งเสริมให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาทิ สถานพยาบาลของรัฐ 
สถานพยาบาลของเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิกรักษาโรค รวมถึงสถานพยาบาลอ่ืน ๆ ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสร้างเครือข่ายการด าเนินการให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกประเภท
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

 กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การส่งเสริมให้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม และมีระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 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 เพ่ือ
กระตุ้นจิตส านึกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดตรัง 
  



กลยุทธ/์มาตรการ กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธท์ี ่1 การจัดการขยะมลูฝอยอย่างมปีระสิทธภิาพ
มาตรการลดและคัดแยก 1) หมูบ่า้น/ชุมชน มีการด าเนนิการคัดแยกขยะมูลฝอย  - ร้อยละของหมูบ่า้น/ชุมชน มีการด าเนนิการคัดแยก ร้อยละ 100 สถ.จ./อ าเภอ
ทีแ่หล่งก าเนิด ณ แหล่งก าเนดิ ขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนดิ อปท.

 - ร้อยละของหมูบ่า้น/ชุมชนในพื้นที่ ที่สามารถเปน็ ร้อยละ 40 สถ.จ./อ าเภอ
ต้นแบบ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างครบถ้วน อปท.
ถูกต้อง ณ แหล่งก าเนดิ

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนนิการจัดท าโครงการ/ ร้อยละของหมูบ่า้น/ชุมชน มีโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100 อปท.
กิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชนจ์ากขยะ ใหห้มูบ่า้น/ การบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก ๓Rs 
ชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 กิจกรรม โดยใข้หลัก 
3Rs เช่น โครงการธนาคารขยะ การท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนบัสนนุใหม้ีการจัดกิจกรรม ร้อยละของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 อปท.
ที่ใหผู้้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย อาทิ ซาเล้ง ร้านค้าของเก่า สถ.จ.
เครือข่ายชุมชน เข้ามาบริการในหมูบ่า้น/ชุมชน อย่างนอ้ย
หมูบ่า้น/ชุมชน ละ 1 กิจกรรม
4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีการคัดแยกพลาสติกและโฟม ร้อยละของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 อปท.
ก่อนเข้าสู่ระบบก าจัดซ่ึงเปน็การคัดแยกคร้ังสุดท้าย
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและสถานศึกษาทั้งภาครัฐ  - ร้อยละจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ร้อยละ 100 อปท.
และเอกชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน ในสังกัด อปท. สถ.จ./อ าเภอ
และสถานศึกษา โดยจัดใหม้ีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  - ร้อยละของจ านวนโรงเรียนในสังกัด ศธ.จ. ร้อยละ 100 ศธ.จ.
ที่เหมาะสมกับพื้นที่และประเภทขยะ (ยกเว้นในสังกัด อปท.)
6) ศาสนสถานมีการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยจัดใหม้ีภาชนะ  - ร้อยละของจ านวนศาสนสถานที่มีการคัดแยกขยะ ร้อยละ 100 สพ.จ.
รองรับขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทขยะ มูลฝอย ณ แหล่งก าเนดิ ปธ.กก.อิสลามฯ

 - ร้อยละของจ านวนศาสนสถานที่มีการคัดแยกขยะ อ าเภอละ 1 แหง่ สพ.จ.
มูลฝอย ณ แหล่งก าเนดิ อย่างถูกต้องครบถ้วน ปธ.กก.อิสลามฯ

ตารางแสดงกิจกรรมตามกลยุทธแ์ละมาตรการ ตามแผนปฏบิตักิาร "ตรังสะอาด ปราศจากขยะดว้ย ๓Rs" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ป ี(2559-2560)
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กลยุทธ/์มาตรการ กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
7) สถานประกอบการภาคเอกชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินค้า ร้อยละของสถานประกอบการภาคเอกชน ร้อยละ 100 อปท.
 สถานบีริการน้า้มัน โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร เปน็ต้น สถ.จ.
 มีการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดใหม้ีภาชนะรองรับตามความ ทส.จ.
เหมาะสมและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
8) ส่งเสริมสถานประกอบการภาคเอกชนมีมาตรการในการ ร้อยละของสถานประกอบการภาคเอกชน ร้อยละ 100 อปท.
ลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติก สถ.จ.
 หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้แทนพลาสติก และโฟม เปน็ต้น ทส.จ.
9) ส้านกังานของส่วนราชการในระดับจังหวัด อ้าเภอ ร้อยละของส้านกังานของส่วนราชการ ร้อยละ 100 ทุกส่วนราชการ
  และระดับท้องถิ่น มีการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดใหม้ี
 ภาชนะรองรับตามความเหมาะสมและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
10) สถานที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิด ร้อยละของสถานที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 100 อปท.
ชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มีการจัดภาชนะรองรับขยะให้ สถ.จ.
เพียงพอและเหมาะสมกับบริบทและประเภทขยะที่เกิดขึ้น กก.จ.

มาตรการเพ่ิมศักยภาพ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดภาชนะรองรับขยะ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 อปท.
การเก็บขน มูลฝอยชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเวลาและวันในการ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 อปท.
เก็บ/ขน ขยะแต่ละประเภท

มาตรการลดและคัดแยก 1) หมูบ่า้น/ชุมชน มีการจัดต้ัง "จุดรวมขยะอันตราย" ตามแบบ ร้อยละของหมูบ่า้น/ชุมชน ร้อยละ 100 อปท.
ทีแ่หล่งก าเนิด กรมควบคุมมลพิษ อย่างนอ้ย หมูบ่า้น/ชุมชนละ 1 จุด สถ.จ.

2) สถานประกอบการภาคเอกชนที่จุดศูนย์รวมของประชาชน ร้อยละสถานประกอบการภาคเอกชนที่เปน็จุดศูนย์รวม ร้อยละ 100 อปท.
อาทิ หา้งสรรพสินค้า สถานบีริการน้า้มัน มีการจัดต้ังจุดรวม ของประชาชนตามการพิจารณาของจังหวัด สถ.จ.
ขยะอันตราย เพื่ออ้านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนในการ ทส.จ.
คัดแยกขยะอันตราย

กลยุทธท์ี ่2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมปีระสิทธภิาพ
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กลยุทธ/์มาตรการ กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย หน่วยงานรับผิดชอบ
3) สถานประกอบการภาคเอกชนที่เปน็กิจการที่เปน็อันตราย ร้อยละของสถานประกอบการภาคเอกชนที่เปน็กิจการ ร้อยละ 100 อปท.
ต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีการคัดแยกขยะ ที่เปน็ขยะอันตราย สถ.จ.
อันตรายออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ สธ.จ.

มาตรการเพ่ิมศักยภาพ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวันเวลา และสถานที่ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 อปท.
การเก็บขน  ในการเก็บ/ขนขยะอันตราย เพื่อรวบรวมไปไว้ยังจุดที่ก าหนด สถ.จ.

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บและส ารวจข้อมูลขยะ ร้อยละขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 100 อบจ.
อันตราย เพื่อจัดท าระบบการเก็บ/ขน ขยะอันตรายในปต่ีอไป สถ.จ.

มาตรการส่งเสริมการ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนนิการประชุมเพื่อให้ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 สถ.จ.
บริหารจัดการ ความรู้ในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องปลอดภยั ทส.จ.

พร้อมท้ังด าเนนิการขึ้นทะเบยีนใหก้ับผู้รับซ้ือของเก่ารายย่อย อปท.
และร้านรับซ้ือของเก่า

มาตรการเพ่ิมศักยภาพ 1) ผลักดันใหม้ีการใช้ระบบเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอย หนว่ยงานที่รับผิดชอบเปน็ผู้ก าหนดค่าเปา้หมาย สธ.จ.
การเก็บขน ติดเชื้อ (Manifest System) โดยก าหนดเปน็กฎหมายบงัคับใช้ และตัวชี้วัด

2) ก ากับดูแลใหก้ารบงัคับใช้ระบบการติดตามตรวจสอบ หนว่ยงานที่รับผิดชอบเปน็ผู้ก าหนดค่าเปา้หมาย สธ.จ.
การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และตัวชี้วัด

มาตรการส่งเสริมการ 1) พัฒนาระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมให้ หนว่ยงานที่รับผิดชอบเปน็ผู้ก าหนดค่าเปา้หมาย สธ.จ.
บริหารจัดการ ครอบคลุมทุกอ าเภอ เพื่อใหมู้ลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้รับ และตัวชี้วัด อ าเภอ

การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อปท.
2) พัฒนาศักยภาพบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานที่รับผิดชอบเปน็ผู้ก าหนดค่าเปา้หมาย สธ.จ.
ด้านองค์ความรู้วิชาการ กฎหมาย การบริหารจัดการและ และตัวชี้วัด ส.ถจ.
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ อปท.
3) ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุนในการจัดการ หนว่ยงานที่รับผิดชอบเปน็ผู้ก าหนดค่าเปา้หมาย สส.จ. / ทส.จ. 
มูลฝอยติดเชื้อ และตัวชี้วัด อปท.

กลยุทธท์ี ่3 การจัดการมลูฝอยตดิเชือ้อย่างมปีระสิทธภิาพ
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กลยุทธ/์มาตรการ กิจกรรม ตวัชีว้ัด เปา้หมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการเพ่ิมศักยภาพ 1) กากอุตสาหกรรมที่เปน็อันตรายได้รับการก าจัดที่ถูกต้อง ร้อยละของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 70 อก.จ.
การเก็บขน ตามหลักวิชาการ

2) สร้างระบบเฝ้าระวังและติดตามใหม้ีการขนส่งกาก ร้อยละของการเผ้าระวังและติดตามการขนส่งกาก ร้อยละ 70 ทส.จ./อก.จ.
อุตสาหกรรมที่เปน็อันตรายตามเส้นทางและช่วงเวลาที่ อุตสาหกรรม ภ.จว.
ก าหนดอย่างเข้มงวด อ าเภอ

มาตรการดา้นการจัดท า 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 อปท.
ขอ้มลู ขยะมูลฝอย/ขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ สถ.จ.

ทส.จ.
2) จัดท าแผนที่ขยะจากการประมวลข้อมูลจากองค์กร ความส าเร็จในการจัดท า การจัดท าแผนที่ อปท.
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขยะส าเร็จลุล่วง สถ.จ.

ตามเปา้หมาย ยธ.จ.
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนงาน/ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 อปท.
โครงการในการจัดการขยะมูลฝอยและการพัฒนารูปแบบ สถ.จ.
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
4) จังหวัดมีการด าเนนิการจัดท าแผนปฏบิติัการ ร้อยละของจังหวัด ร้อยละ 100 สถ.จ.
ล าดับความส าคัญของพื้นที่ และรูปแบบการจัดการ ทส.จ.
ขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.
(Cluster) ในระดับจังหวัด

5) พัฒนาบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 สถ.จ.
ใหม้ีขีดความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย ทส.จ.
และขยะอันตราย อปท.

กลยุทธท์ี4่ การจัดการกากอุตสาหกรรมทีเ่ปน็อันตรายอย่างมปีระสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี ่5 การสนับสนุนการบริหารจัดการใหม้ปีระสิทธภิาพ
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กลยุทธ/์มาตรการ กิจกรรม ตวัชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรบัผิดชอบ
มาตรการดา้นการสรา้ง 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดกิจกรรม ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร้อยละ 100 อปท.
จิตส านึกและการ ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับ สถ.จ.
ประชาสัมพันธ์ เยาวชนและประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน ทส.จ.

การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดอย่างน้อยหมู่บ้าน/
ชุมชนละ 1 กิจกรรม
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร้อยละ 100 อปท.
สร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถ.จ.
เพื่อให้เห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะทั่วไปและ ทส.จ.
ขยะอันตรายชุมชน
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและสถานศึกษา ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและ ร้อยละ 100 ศธ.จ
ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ สถานศึกษา สถ.จ.
เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอย อปท.

มาตรการดา้นการตดิตาม 1) มีการจัดต้ังศูนย์ปฏบิัติการ "ตรังสะอาด ปราศจากขยะ ร้อยละของจังหวดั/อ าเภอ/อปท. มีการจัดต้ังศูนย์ ร้อยละ 100 สถ.จ.
และประเมนิผล ด้วย 3Rs" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปฏบิัติการ "ตรังสะอาด ปราศจากขยะด้วย 3 Rs" อ าเภอ

การจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิน่ ตามแนวทาง "ประชารัฐ" อปท.
2) สร้างกลไกและเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและ ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 สถ.จ.
เฝ้าระวงัการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายโดยการ อปท.
มีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน
3) ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะ ร้อยละสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ร้อยละ 70 สถ.จ./สถ.อ.
มูลฝอย
4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ร้อยละของส่วนราชการที่มีการจัดกิจกรรม ร้อยละ 100 สถ.จ.
สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
ทีมีการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าไป
ใช้ประโยชน์
5) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัด ร้อยละ 100 สถ.จ/สถ.อ.
ที่เข้าสู่ระบบการก าจัดปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบเทียบปลายทางลดลงร้อยละ 5
กับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559
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2.10 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานปฏิบัติระดับจังหวัดท าหน้าที่
ประสานงานในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท าหน้าที่ดังนี้ 

 - ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนด าเนินการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ แหล่งก าเนิดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และน า
กลับมาใช้ใหม ่

  - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการคัดแยกและเห็นความส าคัญในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

 - เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้
ยังมีบทบาทในการก าหนดแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และคอยอ านวยความสะดวกให้แก่ ส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก าหนดระบบการติดตามและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ     

 - บูรณาการฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดผ่านระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย 

 - ติดตามประเมินผล และเร่งรัดการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง มีหน้าที่ดังนี้ 

 - การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 - การพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมส าหรับระบบต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 - ก าหนดกรอบการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศสถานภาพและการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

 - ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่สามารถกลับมาใช้ซ้ า หรือแปรรูปได้ และส่งเสริม
การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 

 - เผยแพร่ความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 - สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดเลือก
สถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย 
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 3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีหน้าทีด่ังนี้ 

 - ผลักดันการด าเนินการแบบศูนย์รวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

 - ก ากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมของจังหวัด ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการฯ รวมถึงการพิจารณามาตรการเพ่ือรองรับสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลของรัฐ 
เอกชน และครัวเรือน ที่เพ่ิมข้ัน 

 - จัดเตรียมระบบในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เป็นผู้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเพือ่เข้าสู่กระบวนการก าจัดอยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

 - ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อประกอบในการขอใบอนุญาต 

 - จัดท าคู่มือและให้ความรู้ การคัดแยกและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อให้กับหน่วยงานและ    
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 4) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีหน้าที่ดังนี้ 

 - ผลักดันให้โรงงานผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรมในจังหวัดเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม    
ที่เป็นอันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง          
จะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ 

 5) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีหน้าที่ดังนี้ 

 - สิ่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

 - จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตส านึกในการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรู้วิธีการในการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้องจากต้นทางคือที่บ้าน และในโรงเรียน 

 - จัดกิจกรรมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

 6) หน่วยงานราชการอื่น ๆ มีหน้าที่ดังนี ้

 - ภาครัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัด จะต้องเป็นหน่วยงานต้นแบบในการด าเนินการใน
การคัดแยกขยะในอาคารส านักงาน 

 - ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการขยะของหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
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 7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการขยะ
มูลฝอยและขยะอันตรายชุมชน ตั้งแต่ระบบการคัดแยกท่ีต้นทาง จนถึงปลายทาง โดยมีบทบาท ดังนี้ 

 - จัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนหรือขยะอันตรายชุมชนแยกต่างหากเพ่ือน าไป
จัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 - จัดหาอุปกรณ์ในการรองรับ และเก็บรวบรวมขนส่งให้เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณและ
ประเภทของขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้น 

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนเรียนรู้วิธีและเห็นความส าคัญในการคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 

 - ก าหนดและสนับสนุนการด าเนินการในการคัดแยกขยะในสถานที่ต้นแบบ เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน 

 - จัดท าฐานข้อมูลเรื่องขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปก าหนดทิศทางในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย   
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถปฏิบัติได้จริง 

 - จัดการคัดแยกขยะประเภทพลาสติกและโฟม ก่อนเข้าสู่ระบบก าจัด 

 8) สถานประกอบการภาคเอกชน  

 - ด าเนินการคัดแยกขยะในสถานประกอบการทั้งที่เป็นขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 
โดยเฉพาะเจ้าของตลาดนัด และตลาดนัดชุมชนต่าง ๆ  

 - ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายในพ้ืนที่หรือขยะรีไซเคิล 

 - ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ รวมทั้งก าหนดให้มีมาตรการในการส่งเสริมให้
ผู้บริโภคใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก 

2.11 คณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด 

 เป็นคณะท างานที่ตั้งขึ้นตามค าสั่งจังหวัดตรัง ที่ 2296/2559 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ท าหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ทีไ่ด้ก าหนดขึ้น โดยมีส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

 อ านาจหน้าที่ 

 1. จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด เพ่ือก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการบริหารจัดการขยะ   
มูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด ปราศจากขยะด้วย 3Rs” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ให้แก่ 
บุคลากรในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานด้ านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน             
“ตรังสะอาด ปราศจากขยะด้วย 3Rs” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ให้แก่ บุคลากรในระดับ
จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ศาสนาสถาน ภาคประชาสังคม
และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

 4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด ปราศจาก
ขยะด้วย 3Rs” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน                 
“ตรังสะอาด ปราศจากขยะด้วย 3Rs” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบต่อไป 

 6. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
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