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แผนปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
เป้าหมาย กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ร้อยละ 60 มีถนนอย่างน้อย 1 สาย
ทางความยาวระยะทาง ไม่น้อยกว่า 
500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการ
ด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

อปท. ร่วมกับประชาชนด าเนินกิจกรรม ท าถนนสายหลักให้สวยงาม 
ปลอดภัย ไร้ขยะ 
 

 - อปท.  - สถอ.ทุกอ าเภอ 
 - อ าเภอทุกอ าเภอ 
 - ภาคเอกชน 
 - ภาคประชาชน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ร้อยละ 60 ต้องมีการจัดท าโครงการ 
๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ วัด 
ประชารัฐ สร้างสุข ๕ ส. อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ 
โครงการ 

อปท. ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมวันท าความสะอาดใหญ่ (Big 
Cleaning Day) โดยเน้นจุดส าคัญ ภายในวัด  

 - อปท.  - สถอ.ทุกอ าเภอ 
 - วัดทุกวัด 
 - ภาคเอกชน 
 - ภาคประชาชน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร้อยละ 60 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ า น่ากลับมาใช้ใหม่ให้
เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่าง
น้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ 
โครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ  อย่างน้อย 2 ครั้ง/
เดือน 

  

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร้อยละ 60 ออกข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Clusters ต้องออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอย 

 - อปท. - สป.อปท. 
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เป้าหมาย กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดท าถังขยะเปียก
รวม และมีการจัดเก็บขยะเปียกท่ี
ครัวเรือนคัดแยกไว้ อย่างน้อย ๑ แห่ง 
(ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มี บริเวณหรือ
พ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียก
ครัวเรือนได้) 

ครัวเรือนในกลุ่ม Clusters จะต้องมีการจัดการขยะเปียก ร้อยละ 
๑๐๐ 

 - อปท.  - สถอ.ทุกอ าเภอ 
 - อ าเภอทุกอ าเภอ 
 - ภาคเอกชน 
 - ภาคประชาชน 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร้อยละ ๑๐๐ มีภาชนะรองรับมูลฝอย  
แบบแยกประเภทในสถานที่สาธารณะ 
(อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง ประกอบด้วย 
ถังขยะสีน้ าเงินส าหรับขยะทั่วไป และ
ถังขยะสีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล) 

6.1 ลดปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบก าจัดของ อปท.  
      (อปท.เจ้าภาพหลัก) เหลือร้อยละ 50 ของปี 2562 
6.2 ให้ อปท.เจ้าภาพหลัก ของบประมาณสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้ง    
      โรงผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 

 - อปท.  - สถอ.ทุกอ าเภอ 
 - อ าเภอทุกอ าเภอ 
 - ภาคเอกชน 
 - ภาคประชาชน 

 

 

 



แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ... สะอาด” 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

  1.  ให้ อปท. จัดท าแผนฯ โดยมีปกหน้า ค าน า สารบัญ และเนื้อหารายละเอียด เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข อ ง 
อปท. สถานที่ก าจัดขยะ ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนต่อวัน ปริมาณขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ และค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น  
  2. มีภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม Clusters ทั้งในด้าน
การจัดการ กิจกรรม ผลลัพธ์ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ประกอบแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างสติกเกอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ 
 เช่น การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ การแข่งขันตอบปัญหาการคัดแยกขยะ การประกวด
โครงงานการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน หรือชุมชน จัดกิจกรรมแข่งขันแยกขยะ ในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ เป็นต้น  
 

ตัวอย่างจุดรวมขยะ  

  
 
 

ตัวอย่างถังขยะในพื้นที่สาธารณะ 
 

 1) กรณีมีถังขยะแยกประเภทอยู่แล้ว ให้ใช้ถังสีตามวัตถุประสงค์ 

      
 2) กรณีมีถังขยะแยกประเภทไม่เพียงพอ  
  ให้น้าถังขยะมาพ่นสีอย่างน้อย 2 สี คือ ถังขยะสีน้้าเงินส้าหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองส้าหรับ
ขยะรีไซเคิล 
 3) กรณีไม่มีถังขยะอาจน้าวัสดุเหลือใช้ในพ้ืนที่มาดัดแปลงเป็นถังขยะ เช่น ถุงปุ๋ยพ่นสีหรือสติกเกอร์ 
เข่ง ตะกร้า การน้าไม้ไผ่ท้าเสวียนที่โคนต้นไม้ เป็นต้น 

  
     
 
 
 
  



 อาจใช้วัสดุที่มีความคงทน เช่น เหล็ก สแตนเลส พลาสติก เป็นต้น โดยให้มีรูปแบบให้เหมาะสมกับ
สถานที่ เช่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามบิน ริมถนน เป็นต้น 
 

 
 
(ตัวอย่าง ถังขยะแยกประเภทของต่างประเทศ) 

 
  

หรืออาจปรับใช้ถังที่เป็นวัสดุในพื้นที่แต่ละท้องถิ่น เช่น ยาง ไม้ไผ่จักรสาน เป็นต้น 

 
 

ตัวอย่างถังขยะอินทรีย์ตามข้อ 4.4.2 ก(8) 

 
 
 
 
 



    (ตัวอย่าง) 

 

 

 

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ............................... 
เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

***************** 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย                  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้น ทาง              
การเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

  (ชื่อ อปท) ........................ อ้าเภอ ................... จังหวัด ........................ จึงประกาศก้าหนด
วัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1. วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่ก าหนด  
ประเภท วัน พื้นที่ด าเนินการ 

ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร์ 
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบด้วย 
(1).... 

ทุกวันพุธ 
เวลา................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบด้วย 
(1).... 

ขยะอินทรีย์/ 
ขยะเปียก 
(กรณีไม่มีพื้นที่ 
ท าภาชนะรองรับ) 

ทุกวันอังคาร 
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบด้วย 
(1).... 

ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรวบรวม  ........ จุด ประกอบด้วย 
(1).... 

ขยะรีไซเคิล ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของ
เดือน 
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรับซื้อ  ........... จุด ประกอบด้วย (1).... 

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของ
เดือน 
เวลา.................ถึง................น. 

หมู่ที่/ชุมชน .............................................. 
จุดรับซื้อ  ........... จุด ประกอบด้วย (1).... 

มูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรือขยะอันตราย
ชุมชน 

1. ให้ทุกครัวเรือนน้าไปรวบรวมในจุดที่ อปท. ก้าหนด ตามมติของหมู่บ้าน/ชุมชน  
2. ให้ทุก อปท. ก้าหนดวันตามความเหมาะสมน้าส่งอบจ. น้าไปก้าจัดตามหลักวิชาการ 

/2. เส้นทางการเก็บ.... 
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2. เส้นทางการเก็บ และขนมูลฝอย(ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) 
ประเภท วัน พื้นที่ด าเนินการ 

ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร์ 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริม่ต้นตั้งแต่ .........................................  
ถึง .............................................................. 

ทุกวันพุธ 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริม่ต้นตั้งแต่ .........................................  
ถึง .............................................................. 

ขยะอินทรีย์/ 
ขยะเปียก  
(กรณีไม่มีพื้นที่ 
ท าภาชนะรองรับ) 

ทุกวันอังคาร 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................  
ถึง .............................................................. 

ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา.................ถึง................น. 

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................  
ถึง .............................................................. 

  ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว ส้าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่
สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และน้าใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกสี  
ตามประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้้าเงิน ได้แก่ ขยะท่ัวไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ 
ใช้เชือกสีเสียวเป็นต้น  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดอืน ............... พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 

                             ต้าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 



 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน 

( ชื่อ อปท. ) ......................... 
_____________________ 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน”
เช่น ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี
ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... จึงก้าหนดจุดรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายจากชุมชน  โดยประชาชนน้าไปรวบรวมไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ............... 
ก้าหนดไว้บริการประชาชน เพ่ือ ชื่อ อปท. ............... น้าไปก้าจดัตามหลกัวิชาการ ดังนี้ 
 1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .......................... น้าไปรวบรวมที่ ....................... ............ 
 2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ............. ............. น้าไปรวบรวมท่ี ................................... 
 3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .......................... น้าไปรวบรวมที่ ....................... ............. 
  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................ E – mail ……………………………………………………………. 



 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) 

( ชื่อ อปท. ) ......................... 
_____________________ 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)” 
ใน ชื่อ อปท. ............... จึงก้าหนดจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) โดยประชาชนน้าไปรวบรวม
ไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ...............  ก้าหนดไวบ้ริการประชาชน เพ่ือ ชือ่ อปท. ............... น้าไปก้าจดัตามหลักวชิาการ 
ดังนี้ 
 1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. น้าไปรวบรวมที่ .......................... 
 2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. น้าไปรวบรวมที่ .......................... 
 3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. น้าไปรวบรวมที่ .......................... 
  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ………………………………………………………………. 



 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะรีไซเคิล 

( ชื่อ อปท. ) ......................... 
_____________________ 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะรีไซเคิล” เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกใส 
กระดาษ กล่องเครื่องดื่มUHT พลาสติกอ่ืน อะลูมิเนียม โลหะอ่ืน ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... จึงก้าหนดแนว
ทางการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน โดย ชื่อ อปท. ................ ไม่มีถังรองรับขยะรีไซเคิลไว้บริการ โดยครัวเรือนคัด
แยกเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม และ ชื่อ อปท. ............... จะประชาสัมพันธ์ ประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับ
ซ้ือตามระยะเวลาที่สมควร ในราคาท้องตลาดที่ผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงกันเอง ดังนี้ 
 1. ขวดแก้ว – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้้าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
 2. กระดาษ – จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ – เก็บรวมรวมไว้ 
 3. กล่องเครื่องดื่ม UHT – เทเครื่องดื่มออกให้หมด – รวบรวมในภาชนะ 
 4. ขวดพลาสติกใส – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้้าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
 5. พลาสติกอ่ืนๆ – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้้าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
 6. อะลูมิเนียม – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้้าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
 7. เหล็ก/โลหะ – จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว้ 
  ชื่อ อปท. ............................................... จะนดัวนั เวลา สถานท่ี และราคารบัซ้ือให้ทราบต่อไป 
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ........................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ……………………………………………………………. 



 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะทั่วไป 

( ชื่อ อปท. ) ......................... 
_____________________ 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 
รีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน และขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก น้าไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือน้าไปรีไซเคิลแล้วไม่
คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่ก่ึงส้าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อน
อาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... ก้าหนดให้ครวัเรือนรวบรวมใสภ่าชนะ หรือถุงขนาดใหญ่
ที่ย่อยสลายได้ น้าไปรวบรวมยังจุดที่ ชื่อ อปท. ................ ก้าหนดเพ่ือ ชื่อ อปท. ............... เก็บรวบรวมไปก้าจัด
ตามเส้นทางที่ประกาศไว้ โดยขยะทั่วไป ให้ประชาชนน้าไปรวบรวมไว้ในถังขยะในจุดรวบรวมที่ ชื่อ อปท. 
............... ประกาศไว้แล้วในถังสีน้้าเงิน หรือถังสีที่มีสัญลักษณ์สีน้้าเงิน ดังนี้ 
 1. เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาติ หรือผ้าสีน้้าเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ 
 2. สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ 
 3. จุดรวบรวม ชื่อ อปท. ............... จะมีปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ถังขยะที่รวบรวมขยะทั่วไป  
  ชื่อ อปท. ............................................... ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะทั่วไปในถังขยะ
เดียวกับขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ และความสะดวกในการ
น้าไปก้าจัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ท่ี ชื่อ อปท. ........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ………………………………………………………………. 



 

(ตัวอย่าง) 

 

 

 

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ............................... 
เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ 

***************** 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย                  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ที่ก้าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองในการก้าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิด โดยเฉพาะการน้ามูลฝอยที่ย่อยสลายง่ายที่
เป็นขยะเปียก และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, เปลือกผลไม้) ไปใช้ประโยชน์ เช่น น้าไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง  
น้าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้้าหมักอินทรีย์ หรือใช้ประโยชน์อ่ืน ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจ้ง  
ความประสงค์และลงทะเบียนขอน้าไปใช้ประโยชน์ได้ท่ี............................... ...ตั้งแต่วันที่ ..................................  
ถึงวันที่ ................................................เพ่ือเทศบาล......................ประชาสัมพันธ์และประสานผู้ประกอบการ  
และครัวเรือนด้าเนินการต่อไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดอืน ............... พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 

   ต้าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 



    (ตัวอย่าง) 

 

 

 

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ............................... 
เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) 

***************** 
  ด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ออกตาม 
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ก้าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส้านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้  
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล 
การด้าเนินงานให้ประชาชนทราบ และการก้าจัดมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถพ่ึงพาตนเองในการก้าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิด 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ (ชื่อ อปท.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อ ย 
(ชื่ อ  อปท. )  จึ งก้ าหนดวิธี การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่ งก้ า เนิ ด  โดยครั ว เรื อน ดั งนี้  
  1. ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่ เศษ
อาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้ 

1.1 จัดท้าภาชนะก้าจัดขยะเปียกของครัวเรือน 
1.2 ขุดหลุมฝัง หรือน้าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือน้้าหมักอินทรีย์ 

  2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพ่ือน้าไปรีไซเคิลใหม่ได้ (น้าไปขายได้) ได้แก่ แก้ว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยกและรวบรวมน้าจ้าหน่าย ณ .........................
ทุกวันที่………………. 

  3. มูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบที่
เป็นสารที่เป็นอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุ
สารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้น้าไปรวบรวมไว้ที่..........................  
เพ่ือ (ชื่อ อปท.)....... ด้าเนินการต่อไป  

  4. ขยะท่ัวไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก น้าไป  
รีไซเคิลไม่ได้ หรือน้าไปรีไซเคิลไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป 
ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้ก้าจัดตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม    

/5. ประชาชนในเขต….. 



 

  5. ประชาชนในเขต (ชื่อ อปท.) ............... ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยใช้ถุงผ้า 
หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทน 

 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดอืน ............... พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ) 
                                                                     (....................................................) 

   ต้าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 
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