
แผนปฏิบัตกิาร 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” 

อปท. จัดท าถังขยะ 
แยกประเภท ภายในพื้นที่
สาธารณะ อย่างน้อย 2 ถัง  
(ขยะทั่วไป/ ขยะรีไซเคิล)  

- ผวจ. ประชุมคณะกรรมการ 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ร่วมกับ 
อปท. ทีเ่ป็นเจ้าภาพ และตัวแทน Clusters  
เพื่อทบทวนและก าหนดวิธีการก าจัดขยะ  
- เกาะให้เป็น Cluster เฉพาะ 

เร่งรัดให้ อปท. เจ้าภาพ Cluster รายงาน 
แผนด าเนินงานการก าจัดขยะมูลฝอยให้จังหวัดด าเนินการต่อไป 
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กลางทาง 
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- จัดท าถังขยะอินทรีย์รวม ให้ค าแนะน า
วิธีการจัดท าและใช้ขยะอินทรีย์ 
- นอ. ร่วมกับ อปท. ก าหนดให้ทุกหมู่บ้าน 
มีจุดรวบรวมขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนน าไปรวบรวมไว้  

ม.ค. 62 13 ผ 

รอง ผวจ. จัดประชุม 
คณะท างานกลุ่ม Cluster  
เพื่อได้ข้อยุติ วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย  

1 9 

จัด
กิจ

กร
รม

เพ
ื่อเ

ริ่ม
ต้น

 พ
ร้อ

มก
ันท

ั่วป
ระ

เท
ศ 

Ki
ck

 O
ff 

9 มี.ค. 62 

ผวจ. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ช้ีแจงแผนปฏิบัติการ  
ก าหนดเป้าหมายและกิจกรรม 
ให้ อปท. เข้าใจภาพรวม 
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นอ. ประชุม อปท.  
ส่วนราชการ ก านัน  
ช้ีแจงแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  
ให้ทุกหมู่บ้านด าเนินการ 
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- จังหวัดก าหนดและประกาศ
แผนปฏิบัติ เป้าหมายและกิจกรรม 
ในการคัดแยก เก็บขน 
- เริ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้การคดัแยกขยะ 
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- ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการจัดท า
สัญลักษณ์ขยะแยกประเภท  
- เริ่มรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้และส่งเสรมิการสรา้งวินัย 
“แยกก่อนท้ิง” และหลักการ 3ช. 

จัดให้ ลงนาม MOU ระหว่าง อปท. 
หลังจากได้ข้อยุติการรวมกลุ่มพ้ืนท่ี Cluster 
รายงาน สถ. 

- จัดท าสัญลักษณ์ ก าหนดจุดรวบรวม
ขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน 
- อบรมผู้น าชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
- อบรมครูใน รร.ของ อปท. ในการ 
คัดแยกขยะก่อนท้ิง เพื่อถ่ายทอดให้ นร. 
 - ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนครัวเรือน หารือ
เรื่องวัน เวลา ก าหนดเส้นทางเก็บขน 

ประกาศ ประชาสัมพันธ์  
จุดรวบรวมขยะ และการคัดแยกขยะ 

ประกาศ 
หลักเกณฑ์ วัน  
เวลา เส้นทาง 
การเก็บขน 

23 

ต้น+กลาง+ปลาย 

28 

ธ.ค. 61 
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อปท. ประชุม ข้าราชการ  พนักงาน  
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่เก็บขน 
ให้ทราบแนวทางขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 



แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนท้ิง” 

๑.หลักการและเหตุผล 
     1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด การใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่  
ตามหลักการ 3 ช โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
    1.2 ในพิธีมอบรางวัลให้แก่จังหวัดที่ชนะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับประเทศประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ 
ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม 
ในการลดขยะต้นทางของประชาชน 
    1.3 พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ
ในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น “โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพ่ือมอบหนังสือ 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าป้ายก าหนดสีเพ่ือแยกขยะใส่ถุงจ านวน 4 
ประเภท ส าหรับขยะจากครัวเรือน และตั งถังขยะ 2 สี คือ สีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล และสีน  าเงินส าหรับ
ขยะทั่วไป ส าหรับขยะในพื นที่สาธารณะ ซึ่งแนวทางในการจัดเก็บและการก าจัดขยะให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม  
    1.4 กระทรวงมหาดไทย จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง” เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น 
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือน ร่วมด าเนินการตามแผน  
๒.วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือให้จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที ่หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน 
    2.2 เพ่ือกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน  
เพ่ือลดปริมาณขยะต้นทาง  
    2.3 เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน ก าหนด จุดรวบรวมขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือความสะดวกในการเก็บขน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดปัญหาขยะตกค้าง 
    2.4 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการเก็บขนขยะแยกตามประเภท ให้มีถังขยะแยกประเภทในพื นที่สาธารณะ 
๓.เป้าหมาย 
    ๓.1 ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัด “แยกขยะก่อนทิ ง”  
 ๓.๒ หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย   
และการคดัแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด 
 ๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดท าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทางที่ก าหนด 
 ๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าถังขยะแยกประเภทในพื นที่สาธารณะอย่างน้อย ๒ ประเภท 
ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทางที่ก าหนด 
 ๓.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีประกาศก าหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ แยกตามประเภท  
ตามแนวทางที่ก าหนด 
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 ๓.๖ ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื นที่ (Cluster) และมีข้อสรุปในการก าหนดวิธีการก าจัดขยะ 
ในแต่ละกลุ่มพื นที่ (Cluster) ภายในเวลาที่ก าหนด 
๔. ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการ 
    ๔.๑ กระทรวงมหาดไทย 
 ๔.๑.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  (๑) อ านวยการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
  (๒) ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา 
  (๓) ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานของจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๔) ให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑.๒ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    
            (๑) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
           (๒) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยน 
เกิดพฤติกรรม “แยกก่อนทิ ง” และ “ทิ งให้ถูกที”่ 
           (๓) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนในพื นที ่
 ๔.๑.๓ กรมการปกครอง 
           (๑) สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน โดยก ากับให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ และคณะกรรมการ
หมู่บ้านร่วมปฏิบัติตามแผน 
   (๒) ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนในระดับอ าเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน 
    ๔.๒ จังหวัด  
 (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั งมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะท างานกลุ่ม 
Cluster แต่ละพื นที่ในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบให้ครบทุกกลุ่ม Cluster และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
      (2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี แจงแผนปฏิบัติการ 
พิจารณาก าหนดเวลา เป้าหมายและกิจกรรมในการคัดแยก และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะและกรอบระยะเวลาด าเนินการ ทั งนี  จังหวัดจะต้องจัดการประชุมให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่  
28 ธันวาคม  ๒๕๖๑  

(๓) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด  
ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยทุกจังหวัดจะต้องเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  
ภายในวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2 
 (๔) จังหวัดก าหนดและประกาศแผนปฏิบัติการ เป้าหมายและกิจกรรม ในการคัดแยกขยะ   
และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัด 
ถือเป็นเป้าหมายในการด าเนินการร่วมกัน ทั งนี  จังหวัดจะต้องก าหนดและประกาศแผนปฏิบัติการ  ภายใน 
วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2 
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 (๕) ให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ Cluster ในทุกกลุ่ม Cluster ก่อนวันที่ 7 มกราคม ๒๕๖2 เพ่ือให้ได้
ข้อสรุป ดังนี   

    (5.๑) ทบทวนและยืนยันการรวมกลุ่มพื นที่ Cluster ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สิ นสุด 
ส าหรับในพื นที่เกาะเป้าหมายที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้จังหวัดก าหนด 
ให้เป็น Cluster เฉพาะ 
      (5.๒) ยืนยันจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่อยู่ในกลุ่ม Cluster และจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Cluster ใด แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
ภายในก าหนดเวลา 
  (๖) จังหวัดจัดกิจกรรมเพ่ือเริ่มต้นปฏิบัติแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง” พร้อมกันทั่วประเทศ 
ในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖2 

(๗) ให้จังหวัดจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ  (MOU)  ระหว่ างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละกลุ่ ม Cluster หลังจากที่ ได้ข้อสรุป 
การรวมกลุ่ม Cluster ตาม (๕) ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา 
  (๘) ให้จังหวัดมีค าสั่งแต่งตั งคณะท างานกลุ่ม Cluster โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ตาม (1) เป็นหัวหน้าคณะท างาน และจัดให้มีการประชุมคณะท างานกลุ่ม Cluster  เพ่ือพิจารณาให้ได้ข้อสรุป
การเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยภายในทุกกลุ่ม Cluster ในจังหวัด ภายในวันที่ 20 มกราคม 
๒๕๖2 โดยให้จังหวัดสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลา 
 (๙)  เร่ งรัดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เจ้าภาพ Cluster ส่ งแผนด า เนินงานการก าจัด 
ขยะมูลฝอยตาม (8) ให้จังหวัด ภายในวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2 
 (๑๐) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และกรอบระยะเวลาที่ก าหนดที่ก าหนดในแผน 
     ๔.๓ อ าเภอ 
  (1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดตามข้อ 4.2 (๒) แล้ว ให้นายอ าเภอจัดประชุมผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และก านันทุกต าบล เพ่ือชี แจงแนวทางขั นตอนวิธีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเพ่ือให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมด าเนินการ ภายในวันที่ 3 มกราคม ๒๕๖2 

(๒) ด าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด  
ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยให้อ าเภอเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายใน
ก าหนดเวลาที่จังหวัดก าหนด 
 (๓) ก ากับ ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
 (๔) ในวันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอ าเภอประชุมชี แจงและท าความเข้าใจกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
โดยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านท าการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์ 
และให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่) ในการบริหารจัดการขยะ  
      (๕) ให้นายอ าเภอด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกัน 
ก าหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวบรวมขยะอันตรายที่ปลอดภัย  เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ 
ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน น าขยะอันตรายไปรวบรวมไว้รอการเก็บขน 
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    ๔.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๔.๔.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนตามแนวทางที่ก าหนด 
ไว้แล้ว ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง  
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 
 ๔.๔.๒ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ก.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
    (1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดตามข้อ 4.2 (๒) แล้ว ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เก็บขน ให้ทราบแนวทาง
ขั นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะ การเก็บขยะที่ก าหนด ภายในวันที่ 
4 มกราคม ๒๕๖2 
   (2) ก าหนดแนวทางหรือวิธีการจัดท าสัญลักษณ์ขยะแยกประเภท เพ่ือความสะดวก 
ในการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ เช่น การใช้ถุงขยะสีแยกประเภท  หรือการใช้สติ๊กเกอร์สีแยกประเภท
ติดที่ถุงขยะ หรือการใช้เชือกสีแยกประเภทมัดปากถุงขยะ หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทที่ถุงขยะ  เป็นต้น 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม ๒๕๖2 และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรับรู้ร่วมกัน  

      (3) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ ง” 
และหลักการ ๓ ช (ใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่) ภายในเขตพื นที่ความรับผิดชอบ ภายในก าหนดเวลา 
ที่จังหวัดก าหนด 
        (4) จัดกิจกรรมเพ่ือเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง” พร้อมกัน 
ทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖2 
       (5) จัดท าสัญลักษณ์ก าหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การจัดท า
ป้าย ปักธง หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ เป็นต้น ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื นที่ 
      (6) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก 
เส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล  
และขยะอันตรายชุมชน และประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาชนในเขตพื นที่รับผิดชอบรับรู้โดยทั่วกัน เช่น  
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ การเคาะประตูบ้าน เป็นต้น  ภายในวันที่ 23 มกราคม 
๒๕๖2 
      (7) ให้จัดท าถังขยะแยกประเภท และน าไปวางตั งไว้ในพื นที่สาธารณะอย่างน้อยจุดละ 2 ถัง 
ประกอบด้วย ถังขยะสีน  าเงินส าหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ 
  (8) รณรงค์และให้ค าแนะน าให้ทุกครัวเรือนในเขตพื นที่รับผิดชอบมีถังขยะอินทรีย์ 
ทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือนไม่มีพื นที่จัดท าถังขยะอินทรีย์ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสม 
ของแต่ละพื นที ่
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   ข.การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” 
      ( ๑ )  จั ด ให้ มี การ อบรมผู้ น าชุ มชน  คณะกรรมการหมู่ บ้ าน  และผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ วัสดุรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 
       (๒) จัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ ง  เพ่ือให้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนน าไปถ่ายทอด
ให้กับผู้ปกครอง และน าไปปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 
        (๓) ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนครัวเรือนในเขตพื นที่ความรับผิดชอบ 
หารือร่วมกันเรื่อง วัน เวลา และก าหนดเส้นทางการเก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ การบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 เพ่ือไปประกอบ 
การจัดท าประกาศตามข้อ 4.4.2 ก. (6) 
   4.๕ หมู่บ้าน/ชุมชน 
        (1) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
ท าการรณรงคใ์ห้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3 ช  
(ใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่)  
  (๒) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้มีจุดรวบรวม และคัดแยกขยะในหมู่บ้าน/
ชุมชน  
  (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าถังขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน  
และรณรงค์ ให้ครัว เรือนในหมู่บ้ าน/ชุมชน จัดท าถังขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือน ตามตัวอย่าง  
หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ 
๕. การติดตามผล 
    5.1 กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการด าเนินงานกับจังหวัด  
    5.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
    5.3 กรมการปกครอง โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองติดตามความก้าวหน้าของอ าเภอ หมู่บ้าน /
ชุมชน 
    5.4 ระดับจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ 
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

ประกอบแผน  



 
พื้นที่เกาะเป้าหมาย ตามข้อ 4.2 (5.1) มีจ านวน 7 เกาะ  

1. เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี        
2. เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี       
3. เกาะเต่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
3. เกาะช้าง จังหวัดตราด             
4. เกาะล้าน จังหวัดชลบุร ี             
5. เกาะพีพี จังหวัดกระบี่             
6. เกาะลันตา จังหวัดกระบี่             

ตัวอย่างสติกเกอร์ ตามข้อ 4.4.2 ก. (2)  

 
 
 



 
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ตามข้อ 4.4.2 ก (3) 

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

ตัวอย่างจุดรวมขยะ ตามข้อ 4.4.2 ก (4) 

  
ตัวอย่างถังขยะในพื้นที่สาธารณะ ตามข้อ 4.4.2 ก (7) 

 1) กรณีมีถังขยะแยกประเภทอยู่แล้ว  
  ให้ใช้ถังสีตามวัตถุประสงค์ 

      
 2) กรณีมีถังขยะแยกประเภทไม่เพียงพอ  
  ให้น าถังขยะมาพ่นสีอย่างน้อย 2 สี คือ ถังขยะสีน  าเงินส าหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองส าหรับ
ขยะรีไซเคิล 
 3) กรณีไม่มีถังขยะ 
  อาจน าวัสดุเหลือใช้ในพื นที่มาดัดแปลงเป็นถังขยะ เช่น ถุงปุ๋ยพ่นสีหรือสติกเกอร์ เข่ง ตะกร้า การน า
ไม้ไผ่ท าเสวียนที่โคนต้นไม้ เป็นต้น 

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



 

   
(ตัวอย่าง ถังขยะแยกประเภทของต่างประเทศ) 

   
  หรืออาจปรับใช้ถังที่เป็นวัสดุในพื นที่แต่ละท้องถิ่น เช่น ยาง ไม้ไผ่จักรสาน เป็นต้น 

  
ตัวอย่างถังขยะอินทรีย์ ตามข้อ 4.4.2 ก (8) 

 
 



 

(ตัวอย่าง) 

 

 

 

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

***************** 
  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย                  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทาง              
การเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

  (ชื่อ อปท) ........................ อ าเภอ ................... จังหวัด ........................ จึงประกาศก าหนดวัน 
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 ของเดือน  
เวลา.................ถึง................น. 

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

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน  
เวลา.................ถึง................น. 

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

มูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรือขยะอันตราย
ชุมชน 

1. ให้ทุกครัวเรือนน าไปรวบรวมในจุดที่ อปท. ก าหนด ตามมติของหมู่บ้าน/ชุมชน  
2. ให้ทุก อปท. ก าหนดวันตามความเหมาะสมน าส่ง อบจ. น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ 

 
 

 
 

/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 ส าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่
สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และน าใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกสี 
ตามประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้ าเงิน ได้แก่ ขยะทั่วไป เชือกสีเหลือง ได้แก่  ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ 
ใช้เชือกสีเสียวเป็นต้น   

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

                             ต าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 

  



 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน 

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

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน” 
เช่น ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี 
ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... จึงก าหนดจุดรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายจากชุมชน  โดยประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ....................  
ก าหนดไว้บริการประชาชน เพ่ือ ชื่อ อปท. ............... น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้ 
 1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .......................... น าไปรวบรวมที่ ........................................ 
 2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .......................... น าไปรวบรวมที่ .......................... .............. 
 3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .......................... น าไปรวบรวมที่ ............ ............................ 
   ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. .....................................  
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................ E – mail …………………………………………………………………. 

  



 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) 

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

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)”  
ใน ชื่อ อปท. ............... จึงก าหนดจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) โดยประชาชนน าไปรวบรวมไว้
ในจุดที่ ชื่อ อปท. ...............  ก าหนดไว้บริการประชาชน เพ่ือ ชื่อ อปท. ............... น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ 
ดังนี้ 
 1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. น าไปรวบรวมที่ .......................... 
 2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. น าไปรวบรวมที่ .......................... 
 3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. น าไปรวบรวมที่ .......................... 
   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. ............... จึงก าหนดแนวทางการ
คัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน โดย ชื่อ อปท. ................ ไม่มีถังรองรับขยะรีไซเคิลไว้บริการ โดยครัวเรือนคัดแยก
เก็บไว้ในภาชนะท่ีเหมาะสม และ ชื่อ อปท. ............... จะประชาสัมพันธ์ ประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับซื้อ
ตามระยะเวลาที่สมควร ในราคาท้องตลาดที่ผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงกันเอง ดังนี้ 
  1. ขวดแก้ว – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
  2. กระดาษ – จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ – เก็บรวมรวมไว้ 
  3. กล่องเครื่องดื่ม UHT – เทเครื่องดื่มออกให้หมด – รวบรวมในภาชนะ 
  4. ขวดพลาสติกใส – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
  5. พลาสติกอ่ืนๆ – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
  6. อะลูมิเนียม – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
  7. เหล็ก/โลหะ – จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว้ 
   ชื่อ อปท. ............................................... จะนัดวัน เวลา สถานที่ และราคารับซื้อให้ทราบต่อไป 
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. .......................................... .......................  
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ………………………………………………………………….. 

  



 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะทั่วไป 

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

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 
รีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน และขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก น าไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่
คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อน
อาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... ก าหนดให้ครัวเรือนรวบรวมใส่ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ่
ที่ย่อยสลายได้ น าไปรวบรวมยังจุดที่ ชื่อ อปท. ................ ก าหนดเพ่ือ ชื่อ อปท. ............... เก็บรวบรวมไปก าจัด
ตามเส้นทางที่ประกาศไว้ โดยขยะทั่วไป ให้ประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในถังขยะในจุดรวบรวมที่ ชื่อ อปท. 
............... ประกาศไว้แล้วในถังสีน้ าเงิน หรือถังสีที่มีสัญลักษณ์สีน้ าเงิน ดังนี้ 
  1. เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาติ หรือผ้าสีน้ าเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ 
  2. สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ 
  3. จุดรวบรวม ชื่อ อปท. ............... จะมีปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ถังขยะที่รวบรวมขยะทั่วไป  
   ชื่อ อปท. ............................................... ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะทั่วไปในถังขยะ
เดียวกับขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ และความสะดวกในการ
น าไปก าจัด 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 ที่ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะการน ามูลฝอยที่ย่อยสลายง่ายที่
เป็นขยะเปียก และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, เปลือกผลไม้) ไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง  
น าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ าหมักอินทรีย์ หรือใช้ประโยชน์อ่ืน ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจ้ง  
ความประสงคแ์ละลงทะเบียนขอน าไปใช้ประโยชน์ได้ที่.........................................ตั้งแต่วันที่ ..................................  
ถึงวันที่ ................................................เพ่ือเทศบาล......................ประชาสัมพันธ์และประสานผู้ประกอบการ  
และครัวเรือนด าเนินการต่อไป 

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

                            ต าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 

  



 

(ตัวอย่าง) 

 

 

 

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

***************** 
  ด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ออกตาม 
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้  
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล  
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ และการก าจัดมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

   เ พ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ (ชื่อ  อปท. ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
( ชื่ อ  อปท . )  จึ ง ก าหนดวิ ธี ก า รบริ ห า รจั ดการขยะมู ลฝอย  ณ แหล่ งก า เนิ ด  โ ดยครั ว เ รื อน  ดั งนี้  
   1. ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่ เศษ
อาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้ 

1.1 จัดท าภาชนะก าจัดขยะเปียกของครัวเรือน 
1.2 ขุดหลุมฝัง หรือน าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ าหมักอินทรีย์ 

   2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพ่ือน าไปรีไซเคิลใหม่ได้ (น าไปขายได้) ได้แก่ แก้ว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยกและรวบรวมน าจ าหน่าย ณ ................................
ทุกวันที่………………. 

   3. มูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบที่
เป็นสารที่เป็นอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุ
สารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้น าไปรวบรวมไว้ที่... .......................  
เพ่ือ (ชื่อ อปท.)....... ด าเนินการต่อไป  

   4. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก น าไป 
รีไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิลไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้ก าจัดตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

    

/5. ประชาชนในเขต….. 



 

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

 

  

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

                            ต าแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ........................................... 

 
 
 


