แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”
จังหวัดพิษณุโลก

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. 055-232490

แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (วันที่ 9 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 9 มี.ค. 2562)
จังหวัดพิษณุโลก
๑.หลักการและเหตุผล
1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อแก้ปัญหาขยะมูล ฝอยตามนโยบายรัฐ บาลที่กาหนดให้ เ ป็นวาระ
แห่ ง ชาติ โดยมุ่ ง เน้ น การลดการเกิ ด ขยะมู ล ฝอย ณ แหล่ ง ก าเนิ ด การใช้ น้ อ ย ใช้ ซ้ า น ากลั บ มาใช้ ใ หม่
ตามหลักการ 3 ช โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ”
1.2 ในพิธีมอบรางวัลให้ แก่จั งหวัดที่ช นะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ระดั บ ประเทศประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่ อ วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2561 ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี ท าเนี ย บรั ฐ บาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์
ให้ ครั วเรือนลดปริ มาณขยะ ใช้ห ลักการใช้น้อย ใช้ซ้า นากลั บมาใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกและการมีส่ว นร่ว ม
ในการลดขยะต้นทางของประชาชน
1.3 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ
ในพิ ธี ม อบรางวั ล องค์ ก รจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มดี เ ด่ น “โครงการมื อ ถื อ เก่ า ไป ชี วิ ต ใหม่ ม า เพื่ อ มอบหนั ง สื อ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาป้ายกาหนดสีเพื่อแยกขยะใส่ถุงจานวน 4
ประเภท สาหรับขยะจากครัวเรือน และตั้งถังขยะ 2 สี คือ สีเหลืองสาหรับขยะรีไซเคิล และสีน้าเงินสาหรับ
ขยะทั่ว ไป ส าหรั บ ขยะในพื้น ที่ส าธารณะ ซึ่งแนวทางในการจัด เก็บและการกาจัดขยะให้ อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
1.4 กระทรวงมหาดไทย จึ ง ได้ ก าหนดแผนปฏิบั ติ ก าร 60 วั น “แยกก่ อ นทิ้ ง ” เพื่ อสร้ า งแรงกระตุ้ น
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้า มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
มูล ฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิช าการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือน ร่วมดาเนินการตามแผน
1.5 จังหวัดพิษณุโลกกาหนดแผนการบริหารจัดการขยะจังหวัดพิษณุโลกแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และได้ แต่ งตั้ งคณะท างานขั บเคลื่ อนการแก้ ไขปั ญหาขยะมู ลฝอยจั งหวั ดพิ ษณุ โลก ประกอบด้ ว ย
1) คณะทางานระดับอานวยการ 2) คณะทางานด้านวิชาการและศึกษาวิจัย คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 3) คณะทางานติดตามประเมินผล 4) ผู้ ตรวจการขยะ 5) คณะทางาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ ระดับอาเภอ 6) คณะทางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ ระดับตาบล และ 7) คณะทางาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฯ ระดับหมู่บ้าน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับ
ส่วนราชการ นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ของจังหวัด
และอาเภอทุกอาเภอ เกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง ให้มีการลดคัดแลกตามหลัก 3Rs หรือ 3ช. เน้นย้าการจัดทา
ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ดาเนินการทั้งสองกิจกรรม
ให้ครบทุกครัวเรือนภายในเดือนมกราคม 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศนโยบายอันเป็นวาระ
สาคัญของจังหวัด เรื่อง “การประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก” เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ของจั งหวัดให้ เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลกลดลงร้อยละ 20 โดยให้
ทุกภาคส่ วนได้น าไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์วัน “ประกาศสงครามกับขยะ
ของจังหวัดพิษณุโลก” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
และทุกพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอทุกอาเภอ
/๒.วัตถุประสงค์…

-2๒.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน
2.2 เพื่อกระตุ้น และสร้ างจิ ตส านึ ก ให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการกาจัดขยะมูล ฝอยในระดับครัว เรือน
เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง
2.3 เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน กาหนด จุดรวบรวมขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความสะดวกในการเก็บขน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง
2.4 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารก าหนด
ระยะเวลาการเก็บขนขยะแยกตามประเภท ให้มีถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ
๓. เป้าหมาย
๓.1 ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัด “แยกขยะก่อนทิ้ง”
๓.๒ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี ก ารจั ด การขยะอิ น ทรี ย์ การจั ด การขยะที่ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ขยะอั น ตราย
และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กาหนด
๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทาสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทางที่กาหนด
๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย ๒ ประเภท
ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทางที่กาหนด
๓.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมี ประกาศกาหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ แยกตามประเภท
ตามแนวทางที่กาหนด
๓.๖ จั ง หวั ด ได้ ข้ อ สรุ ป การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ (Cluster) และได้ ข้ อ สรุ ป ในการก าหนดวิ ธี ก ารก าจั ด ขยะ
ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ภายในเวลาที่กาหนด
๔. ขั้นตอนและแนวทางการดาเนินการ
4.1 การดาเนินการของจังหวัด
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

1 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ประชุ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งชี้ แ จง
แผนปฏิ บั ติ การ ก าหนดเป้ าหมาย และกิ จกรรม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจภาพรวม และการ
เก็ บขนขยะแยกประเภท เพื่ อให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ
ภาพรวมของกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและกรอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
2 จังหวัดกาหนดและประกาศแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย
และกิจกรรมในการคัดแยก เก็บขนขยะแยกประเภท
ของจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ภายในจั งหวั ดถื อเป็ นเป้ าหมายในการด าเนิ นการ
ร่วมกัน

ระยะเวลาดาเนินการ
ที่ มท. กาหนด
ภายในวันที่
28 ธันวาคม 2561

กาหนดดาเนินการ
ของจังหวัด
วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ภายในวันที่
4 มกราคม 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562

/3. เริ่มการรณรงค์...
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ระยะเวลาดาเนินการ กาหนดดาเนินการ
ที่ มท. กาหนด
ของจังหวัด
ภายในวันที่
วันที่ 4 มกราคม 2562
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยก
ขยะในครั วเรื อน โรงเรี ยน วัด ที่สาธารณะ ห้ างร้าน 4 มกราคม 2562
ร้านค้าในหมู่บ้าน/ชุมชน
ภายในวันที่
วันที่ 7 มกราคม 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยจั งหวัด ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 7 มกราคม 2562
ที่เป็นเจ้าภาพ และตัวแทน Clusters เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ดังนี้
4.๑ ทบทวนและยื นยั นการรวมกลุ่ มพื้ นที่ Cluster
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สิ้นสุด
4.๒ ยืนยันจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ในกลุ่ ม Cluster และจ านวนองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นที่ ไม่ อยู่ ในกลุ่ ม Cluster ใด
เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบภายในกาหนดเวลา
จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น (Kick Off) แผนปฏิบัติการ วันที่ 9 มกราคม 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน
2561
60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศ
นโยบายอั น เป็ น วาระส าคั ญ ของจั ง หวั ด เรื่ อ ง
“การประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก”
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัด
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของ
จังหวัดพิษณุโลกลดลงร้อยละ 20 โดยให้ทุกภาคส่วน
ได้นาไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) “ประกาศสงครามกับขยะ
ของจั งหวั ดพิ ษณุ โลก” เมื่ อวั นที่ 29 พฤศจิ กายน
2561 ณ บริ เวณลานกิ จกรรม ศาลากลางจั งหวั ด
พิษณุโลก และทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตอาเภอทุกอาเภอแล้ว
ภายในวันที่
ภายในวันที่
จัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster
11 มกราคม 2562
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 13 มกราคม 2562
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในแต่ ละกลุ่ ม Cluster
หลังจากที่ได้ข้อสรุปการรวมกลุ่ม Cluster ตามข้อ 4
และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
รายละเอียดกิจกรรม

/7. แต่งตั้งคณะทางาน...

-4ระยะเวลาดาเนินการ กาหนดดาเนินการ
ที่ มท. กาหนด
ของจังหวัด
ภายในวันที่
ภายในวันที่
7 แต่งตั้งคณะทางานกลุ่ม Cluster โดยมีรองผู้ว่าราชการ
18 มกราคม ๒๕๖2
จั งหวั ดที่ ได้ รั บมอบหมายเป็ นหั วหน้ าคณะท างาน 20 มกราคม ๒๕๖2
และจั ดให้ มี การประชุ มคณะท างานกลุ่ ม Cluster
เพื่ อพิ จารณาให้ ได้ ข้ อสรุ ปการเลื อกใช้ แนวทางหรื อ
วิ ธี การก าจั ดขยะมู ล ฝอยภายในทุ กกลุ่ ม Cluster
แล้วรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
ภายในวันที่
ภายในวันที่
8 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ Cluster
9 มีนาคม ๒๕๖2
9 มีนาคม ๒๕๖2
รายงานแผนดาเนินงานการกาจัดขยะมูลฝอยให้จังหวัด
9 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก ากั บ ติ ด ตาม และเร่ ง รั ด
ตลอดระยะเวลาของแผนฯ
การด าเนิ น การต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และกรอบระยะเวลาที่กาหนดที่กาหนดในแผน
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

4.2 การดาเนินการของอาเภอ
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

1 นายอาเภอจัดประชุมผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกานันทุกตาบล
เพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมดาเนินการ
(หลังจากรับมอบนโยบายจากจังหวัดไปแล้วเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561)
2 ดาเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการ
รับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด
ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น
โดยให้อาเภอเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ภายในกาหนดเวลาที่จังหวัดกาหนด
3 นายอาเภอประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจกับกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยให้กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน มอบหมาย
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทาการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน
มีถังขยะอินทรีย์ และให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้หลักการ
3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่) ในการบริหาร
จัดการขยะ

ระยะเวลาดาเนินการ
ที่ มท.-จังหวัด กาหนด
ภายในวันที่
3 มกราคม ๒๕๖2

กาหนดดาเนินการ
ของอาเภอ

ภายในวันที่
4 มกราคม ๒๕๖2

ตามหนั งสื อจั งหวัด ด่วนที่สุ ด ที่ พล 0023.3/ว
4733 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 แจ้งเร่งรัดจัดทา
ถั งขยะอิ นทรี ย์ ให้ ครบทุ กครั วเรื อนภายในวั นที่
31 มกราคม ๒๕๖2

/4. กิจกรรม Kick Off...

-5ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดดาเนินการ
ที่ มท.-จังหวัด กาหนด
ของอาเภอ
4 กิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” วันที่ 9 มกราคม 2562 แจ้ ง อปท.รายงานผล
การดาเนินการ “ประกาศ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศ
สงครามกั บขยะฯ” เมื่ อ
นโยบายอั น เป็ น วาระส าคั ญ ของจั ง หวั ด เรื่ อ ง
วั นที่ 29 พฤศจิ กายน
“การประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก”
2561 พร้ อมภาพถ่ าย
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัด
กิ จกรรมฯ ส่ งให้ อ าเภอ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของ
และให้อาเภอรวบรวมส่ ง
จังหวัดพิษณุโลกลดลงร้อยละ 20 โดยให้ทุกภาคส่วน
จั งหวั ดภายในวั นที่ 9
ได้นาไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัด
มกราคม 2562 เพื่ อ
กิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) “ประกาศสงครามกับขยะ
จังหวัดจะรวบรวมรายงาน
กระทรวงมหาดไทย
ของจั งหวั ดพิ ษณุ โลก” เมื่ อวั นที่ 29 พฤศจิ กายน
ตามกาหนด
2561 ณ บริ เวณลานกิ จกรรม ศาลากลางจั งหวั ด
พิษณุโลก และทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตอาเภอทุกอาเภอแล้ว
5 นายอาเภอดาเนิ นการให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันกาหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ สะอาด” ประจาปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก บรรลุ
ชุมชน มีจุดรวบรวมขยะอันตรายที่ปลอดภัย เหมาะสม เป้าหมาย ในการกาหนดจุดรวบรวมขยะอันตราย
และประชาสั มพั นธ์ ให้ ทุ กหมู่ บ้ าน/ชุ มชน น าขยะ ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ( 1,179 หมู่บ้าน/ชุมชน)
อันตรายไปรวบรวมไว้รอการเก็บขนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ตลอดระยะเวลาของแผนฯ
6 นายอาเภอกากับ ติ ดตามและเร่ งรั ดการดาเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอให้เป็นไป
ตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการของจังหวัด
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

4.3 การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.3.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

1 ดาเนิ นการจั ดการขยะอันตรายชุ มชนตามแนวทาง
ที่ ก าหนดไว้ แล้ ว ตามหนั งสื อซั กซ้ อมแนวทางการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 25592560) และตามที่จังหวัดพิษณุโลกมอบหมาย

กาหนดดาเนินการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ตลอดระยะเวลาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559-2560) ภายใต แผนแม บท
การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ
พ.ศ. 2559 - 2564
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่ มท.-จังหวัด กาหนด

/2. ให้มีการทบทวน...

-6ที่

รายละเอียดกิจกรรม

2 ให้มีการทบทวนและถอดบทเรียนการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อค้นหาแนวทาง
พัฒนา ปรับปรุง วางระบบการรายงาน และการเก็บขน
ขยะอันตรายให้ มี ความทั นสมัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนการท าบั น ทึ ก ความตกลงร่ ว มมื อ กั น
(MOU) ในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น เรื่ อง การท าความตกลงร่ ว มมื อ กั น
จั ด ท าบริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
3 ให้ การสนั บสนุ นการด าเนิ นการบริ หารจั ดการขยะ
ตามแนวนโยบายของรั ฐบาล กระทรวงมหาดไทย
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น จั งหวั ดพิ ษณุ โลก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 จั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภาองค์ การบริ ห าร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย "แยกก่อนทิ้ง"
และหลั กการ 3ช. ในการคั ดแยกขยะในครั วเรื อน
และภายในหน่วยงาน
5 จัดทาถังขยะอินทรีย์ให้ครบ 100 % ตามเป้าหมาย
ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกก าหนด ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด
ด่ วนที่ สุ ด ที่ พล 0023.3/ว 4733 ลงวั นที่ 29
ตุลาคม 2561 รายงานผลให้จังหวัดทราบทุกวันศุกร์
จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
6 จัดทาถังขยะแยกประเภท และนาไปวางตั้งไว้ในพื้นที่
สาธารณะในความรับผิดชอบ อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง
ประกอบด้วย ถังขยะสีน้าเงินสาหรับขยะทั่วไป และ
ถังขยะสีเหลืองสาหรับขยะรีไซเคิล ตามตัวอย่างหรือ
ตามความเหมาะสมของแต่ ละพื้ นที่ รายงานผล
ให้จังหวัดทราบตามกาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ
ที่ มท.-จังหวัด กาหนด

กาหนดดาเนินการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ตลอดระยะเวลาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559-2560) ภายใต แผนแม บท
การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ
พ.ศ. 2559 - 2564

ภายในวันที่
4 มกราคม 2562

ภายในวันที่
31 มกราคม ๒๕๖2

ภายในวันที่
1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

/๔.3.2 เทศบาล…

-7๔.3.2 เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดดาเนินการ
ที่ มท.-จังหวัด กาหนด ของเทศบาล และ อบต.

1 จั ดประชุ มข้ าราชการ พนั กงาน ลู กจ้ างที่ มี หน้ าที่
เกี่ ยวข้ อง และเจ้ าหน้ าที่ เก็ บขน ให้ ทราบแนวทาง
ภายในวันที่
ขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจน
3 มกราคม 2562
แนวทางในการคัดแยกขยะ (ภายหลังรับมอบนโยบาย
จากจังหวัดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561)
2 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ ครั วเรือนในเขตองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั บ รู้ ร่ ว มกั น รณรงค์ แ ละ
ภายในวันที่
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินยั
4 มกราคม 2562
“แยกก่ อนทิ้ ง” และหลั กการ ๓ ช (ใช้ น้ อย ใช้ ซ้ า
นากลับมาใช้ใหม่) ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
3 ก าหนดแนวทางหรื อวิ ธี การจั ดท าสั ญลั กษณ์ ขยะ
แยกประเภท เพื่ อความสะดวกในการจั ดเก็ บขยะ
ของเจ้ าหน้ าที่ เก็ บขยะ เช่ น การใช้ ถุ งขยะสี แยก
ภายในวันที่
ประเภท หรื อการใช้ สติ๊ กเกอร์ สี แยกประเภทติ ดที่ 6 มกราคม ๒๕๖2
ถุงขยะ หรือการใช้เชือกสีแยกประเภทมัดปากถุงขยะ
หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทที่ถุงขยะ เป็นต้น
4 กิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” วันที่ 9 มกราคม 2562
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศ
นโยบายอั น เป็ น วาระส าคั ญ ของจั ง หวั ด เรื่ อ ง
“การประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก”
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัด
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของ
จังหวัดพิษณุโลกลดลงร้อยละ 20 โดยให้ทุกภาคส่วน
ได้นาไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) “ประกาศสงครามกับขยะ
ของจั งหวั ดพิ ษณุ โลก” เมื่ อวั นที่ 29 พฤศจิ กายน
2561 ณ บริ เวณลานกิ จกรรม ศาลากลางจั งหวั ด
พิษณุโลก และทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตอาเภอทุกอาเภอแล้ว
5 จัดทาสัญลักษณ์กาหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภท
ในหมู่บ้ าน/ชุมชน เช่น การจั ดทาป้าย ปักธง หรื อ
ภายในวันที่
สัญลักษณ์อื่น ๆ เป็นต้น ตามตัวอย่างหรือตามความ 13 มกราคม ๒๕๖2
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ให้ อปท. รายงานผลการ
ด าเนิ นการ “ประกาศ
สงครามกั บขยะฯ” เมื่ อ
วั นที่ 29 พฤศจิ กายน
2561 พร้ อมภาพถ่ าย
กิ จกรรมฯ ส่ งให้ อ าเภอ
และให้อาเภอรวบรวมส่ ง
จั งหวั ดภายในวั นที่ 9
มกราคม 2562 เพื่ อ
จังหวัดจะรวบรวมรายงาน
กระทรวงมหาดไทย
ตามกาหนด

/6. จัดทาประกาศ..

-8ที่
6

7

8

9

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดดาเนินการ
ที่ มท.-จังหวัด กาหนด ของเทศบาล และ อบต.

6.1 จั ดให้ มี การอบรมผู้ น าชุ มชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้วิธีการคัดแยก
ขยะ วัสดุรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย
6.2 จั ดให้ มี การอบรมครู ใ นโรงเรี ยนขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการขยะ
ในครั ว เรื อ นและการแยกขยะก่ อ นทิ้ ง เพื่ อ ให้
ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนนาไป
ถ่ า ยทอดให้ กั บ ผู้ ป กครอง และน าไปปฏิ บั ติ
ภายในวันที่
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
13 มกราคม ๒๕๖2
6.3 ร่ ว มกั บ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น อบรมให้ ความรู้
แก่ผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ หารือ
ร่ว มกัน เรื่ อง วัน เวลา และกาหนดเส้ นทางการ
เก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ การบริหารจัดการ
ขยะอิ น ทรี ย์ ขยะทั่ ว ไป ขยะรี ไ ซเคิ ล และขยะ
อันตรายชุมชนเพื่อไปประกอบการจัดทาประกาศ
ตามข้อ 7
จั ดท าประกาศหลั กเกณฑ์ วั น เวลาในการเก็ บขน
ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก เส้นทางการเก็บขน
จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
ขยะทั่ ว ไป ขยะรี ไซเคิ ล และขยะอั นตรายชุ มชน
ภายในวันที่
และประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต 23 มกราคม ๒๕๖2
พื้นที่ รั บผิ ดชอบรั บรู้ โดยทั่วกั น เช่น เสี ยงตามสาย
หอกระจายข่ า ว ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ การเคาะ
ประตูบ้าน เป็นต้น
ภายในวันที่
จัดทาถังขยะอินทรีย์ให้ครบ 100 % ตามเป้าหมาย
ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกก าหนด ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด 31 มกราคม ๒๕๖2
ด่ วนที่ สุ ด ที่ พล 0023.3/ว 4733 ลงวั นที่ 29
ตุลาคม 2561 รายงานผลให้จังหวัดทราบทุกวันศุกร์
จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
รณรงค์และให้คาแนะนาให้ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่
ภายในวันที่ 1
รับ ผิ ดชอบให้ มีถังขยะอินทรี ย์ ทุกครัว เรือน กรณี กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
ครัวเรือนไม่มีพื้นที่จัดทาถังขยะอินทรีย์ ให้เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีจุดรวบรวม
ขยะอินทรีย์ ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่
/10. จัดทาถังขยะ...

-9ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดดาเนินการ
ที่ มท.-จังหวัด กาหนด ของเทศบาล และ อบต.
10 จัดทาถังขยะแยกประเภท และนาไปวางตั้งไว้ในพื้นที่
ภายในวันที่
สาธารณะในความรับผิดชอบ อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2
ประกอบด้วย ถังขยะสีน้าเงินสาหรับขยะทั่วไป และ
ถังขยะสีเหลืองสาหรับขยะรีไซเคิล ตามตัวอย่างหรือ
ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะพื้ น ที่ รายงานผล
ให้จังหวัดทราบตามกาหนด
4.3.3 หมู่บ้าน/ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดดาเนินการ
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
ที่ มท.-จังหวัด กาหนด ของหมู่บ้าน/ชุมชน
1 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นา ตามที่อาเภอและองค์กร
ชุ ม ชนและคณะกรรมการชุ ม ชนท าการรณรงค์ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้ความรู้ แก่ครั วเรื อนในหมู่บ้ าน/ชุมชนให้เข้าใจ กาหนด
หลั ก การบริ ห ารจั ด การขยะโดยใช้ ห ลั ก การ 3ช
(ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่)
2 ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ มี ตามที่อาเภอและองค์กร
จุดรวบรวม และคัดแยกขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กาหนด
3 ร่ว มกับ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจัดทาถังขยะ ตามที่อาเภอและองค์กร
อิ น ทรี ย์ ร วมของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน และรณรงค์ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทาถังขยะอินทรีย์ กาหนด
ภายในบ้ า นเรื อ น ตามตั ว อย่ า งหรื อ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ที่

รายละเอียดกิจกรรม

๕. การติดตามผล
5.1 กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการดาเนินงานกับจังหวัด
5.2 กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยผู้ ต รวจราชการกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
5.3 กรมการปกครอง โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองติดตามความก้าวหน้าของอาเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน
5.4 ระดับจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอาเภอ
........................................................

ภาคผนวก
ประกอบแผน

ตัวอย่างสติกเกอร์

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์
เช่น การจั ดกิ จ กรรมบู ร ณาการการเรียนรู้ การแข่ งขั นตอบปั ญหาการคั ดแยกขยะ การประกวด
โครงงานการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน หรือชุมชน จัดกิจกรรมแข่งขันแยกขยะ ในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ เป็นต้น

ตัวอย่างจุดรวมขยะ

ตัวอย่างถังขยะในพื้นที่สาธารณะ
1) กรณีมีถังขยะแยกประเภทอยู่แล้ว
ให้ใช้ถังสีตามวัตถุประสงค์

2) กรณีมีถังขยะแยกประเภทไม่เพียงพอ
ให้น าถังขยะมาพ่นสี อย่ างน้ อย 2 สี คือ ถังขยะสี น้าเงินส าหรับขยะทั่วไป และถังขยะสี เหลือง
สาหรับขยะรีไซเคิล
3) กรณีไม่มีถังขยะ
อาจน าวัส ดุเหลื อใช้ในพื้น ที่มาดัดแปลงเป็นถังขยะ เช่น ถุงปุ๋ยพ่นสีห รือสติกเกอร์ เข่ง ตะกร้า
การนาไม้ไผ่ทาเสวียนที่โคนต้นไม้ เป็นต้น

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

(ตัวอย่าง ถังขยะแยกประเภทของต่างประเทศ)

หรืออาจปรับใช้ถังที่เป็นวัสดุในพื้นที่แต่ละท้องถิ่น เช่น ยาง ไม้ไผ่จักรสาน เป็นต้น

ตัวอย่างถังขยะอินทรีย์ ตามข้อ 4.4.2 ก (8)

(ตัวอย่าง)

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ...............................
เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
*****************
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทาง
การเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
(ชื่อ อปท) ........................ อาเภอ ................... จังหวัด ........................ จึงประกาศกาหนดวัน
เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้
1. วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่กาหนด
ประเภท
วัน
พื้นที่ดาเนินการ
ขยะทั่วไป
ทุกวันจันทร์
หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
เวลา.................ถึง................น.
จุดรวบรวม ........ จุด ประกอบด้วย
(1)....
ทุกวันพุธ
หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
เวลา................ถึง................น.
จุดรวบรวม ........ จุด ประกอบด้วย
(1)....
ขยะอินทรีย์/
ทุกวันอังคาร
หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
ขยะเปียก
เวลา.................ถึง................น.
จุดรวบรวม ........ จุด ประกอบด้วย
(กรณีไม่มีพื้นที่
(1)....
ทาภาชนะรองรับ) ทุกวันพฤหัสบดี
หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
เวลา.................ถึง................น.
จุดรวบรวม ........ จุด ประกอบด้วย
(1)....
ขยะรีไซเคิล
ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
เวลา.................ถึง................น.
จุดรับซื้อ ........... จุด ประกอบด้วย (1)....
ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
เวลา.................ถึง................น.
จุดรับซื้อ ........... จุด ประกอบด้วย (1)....
มูลฝอยที่เป็นพิษ
1. ให้ทุกครัวเรือนนาไปรวบรวมในจุดที่ อปท. กาหนด ตามมติของหมู่บ้าน/ชุมชน
หรือขยะอันตราย
2. ให้ทุก อปท. กาหนดวันตามความเหมาะสมนาส่ง อบจ. นาไปกาจัดตามหลักวิชาการ
ชุมชน
/2. เส้นทางการเก็บ....

-22. เส้นทางการเก็บ และขนมูลฝอย (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)
ประเภท
วัน
พื้นที่ดาเนินการ
จุดเริม่ ต้นตั้งแต่ .........................................
ขยะทั่วไป
ทุกวันจันทร์
ถึง ..............................................................
เวลา.................ถึง................น.
จุดเริม่ ต้นตั้งแต่ .........................................
ทุกวันพุธ
ถึง ..............................................................
เวลา.................ถึง................น.
ขยะอินทรีย์/
ทุกวันอังคาร
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................
ขยะเปียก
เวลา.................ถึง................น.
ถึง ..............................................................
(กรณีไม่มีพื้นที่
ทุกวันพฤหัสบดี
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................
ทาภาชนะรองรับ) เวลา.................ถึง................น.
ถึง ..............................................................
ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว สาหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่
สาธารณะ) ขอให้ คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และนาใส่ถุง พลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกสี
ตามประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้าเงิน ได้แก่ ขยะทั่วไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์
ใช้เชือกสีเสียวเป็นต้น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(....................................................)
ตาแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ...........................................

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประเภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน
( ชื่อ อปท. ) .........................
_____________________
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน”
เช่น ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี
ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... จึงกาหนดจุดรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายจากชุมชน โดยประชาชนนาไปรวบรวมไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ...............
กาหนดไว้บริการประชาชน เพื่อ ชื่อ อปท. ............... นาไปกาจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้
1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .......................... นาไปรวบรวมที่ ...................................
2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .......................... นาไปรวบรวมที่ ....................... ............
3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .......................... นาไปรวบรวมที่ ....................................
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ................................
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................ E – mail …………………………………………………………….

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประเภทขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)
( ชื่อ อปท. ) .........................
_____________________
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)”
ใน ชื่อ อปท. ............... จึงกาหนดจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) โดยประชาชนนาไปรวบรวม
ไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ............... กาหนดไว้บริการประชาชน เพื่อ ชื่อ อปท. ............... นาไปกาจัดตามหลักวิชาการ
ดังนี้
1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. นาไปรวบรวมที่ ..........................
2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. นาไปรวบรวมที่ ..........................
3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน .................. นาไปรวบรวมที่ ..........................
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ……………………………………………………………….

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประเภทขยะรีไซเคิล
( ชื่อ อปท. ) .........................
_____________________
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะรีไซเคิล” เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกใส
กระดาษ กล่องเครื่องดื่มUHT พลาสติกอื่น อะลูมิเนียม โลหะอื่น ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... จึงกาหนดแนวทาง
การคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน โดย ชื่อ อปท. ................ ไม่มีถังรองรับขยะรีไซเคิลไว้บริการ โดยครัวเรือนคัดแยก
เก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม และ ชื่อ อปท. ............... จะประชาสัมพันธ์ ประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับซื้อ
ตามระยะเวลาที่สมควร ในราคาท้องตลาดที่ผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงกันเอง ดังนี้
1. ขวดแก้ว – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้
2. กระดาษ – จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ – เก็บรวมรวมไว้
3. กล่องเครื่องดื่ม UHT – เทเครื่องดื่มออกให้หมด – รวบรวมในภาชนะ
4. ขวดพลาสติกใส – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้
5. พลาสติกอื่นๆ – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้
6. อะลูมิเนียม – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้าสะอาด – 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. ) .........................
_____________________
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ
รีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน และขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก นาไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือนาไปรีไซเคิลแล้วไม่
คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อน
อาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... กาหนดให้ครัวเรือนรวบรวมใส่ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ่
ที่ย่อยสลายได้ นาไปรวบรวมยังจุดที่ ชื่อ อปท. ................ กาหนดเพื่อ ชื่อ อปท. ............... เก็บรวบรวมไปกาจัด
ตามเส้นทางที่ประกาศไว้ โดยขยะทั่วไป ให้ประชาชนนาไปรวบรวมไว้ในถังขยะในจุดรวบรวมที่ ชื่อ อปท.
............... ประกาศไว้แล้วในถังสีน้าเงิน หรือถังสีที่มีสัญลักษณ์สีน้าเงิน ดังนี้
1. เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาติ หรือผ้าสีน้าเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ
2. สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์
3. จุดรวบรวม ชื่อ อปท. ............... จะมีปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ถังขยะที่รวบรวมขยะทั่วไป
ชื่อ อปท. ............................................... ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะทั่วไปในถังขยะ
เดียวกับขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ และความสะดวกในการ
นาไปกาจัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ...........................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ……………………………………………………………….

(ตัวอย่าง)

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ...............................
เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์
*****************
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ที่กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองในการกาจัดมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด โดยเฉพาะการนามูลฝอยที่ย่อยสลายง่ายที่
เป็นขยะเปียก และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, เปลือกผลไม้) ไปใช้ประโยชน์ เช่น นาไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง
นาไปแปรรู ป เป็ น ปุ๋ ย อิน ทรีย์ หรื อน้ าหมักอินทรีย์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจ้ง
ความประสงค์และลงทะเบียนขอนาไปใช้ประโยชน์ได้ที่..................................ตั้งแต่วันที่ ..................................
ถึงวันที่ ................................................เพื่อเทศบาล......................ประชาสัมพันธ์และประสานผู้ประกอบการ
และครัวเรือนดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(....................................................)
ตาแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ...........................................

(ตัวอย่าง)

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ...............................
เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)
*****************
ด้ ว ย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การจั ด การมู ล ฝอย พ.ศ.2560 ออกตาม
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้
และรั บ ผิ ดชอบในการจั ดการมูล ฝอย ณ แหล่ งกาเนิดมูล ฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูล และรายงานผล
การดาเนินงานให้ประชาชนทราบ และการกาจัดมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถพึ่งพาตนเองในการกาจัดมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ของ (ชื่ อ อปท.) เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
(ชื่ อ อปท.) จึ ง ก าหนดวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ณ แหล่ ง ก าเนิ ด โดยครั ว เรื อ น ดั ง นี้
1. ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่ เศษ
อาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้
1.1 จัดทาภาชนะกาจัดขยะเปียกของครัวเรือน
1.2 ขุดหลุมฝัง หรือนาไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้าหมักอินทรีย์
2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพื่อนาไปรีไซเคิลใหม่ได้ (นาไปขายได้) ได้แก่ แก้ว
กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยกและรวบรวมนาจาหน่าย ณ .........................
ทุกวันที่……………….
3. มูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบที่
เป็นสารที่เป็นอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุ
สารเคมี ตลั บ หมึกใช้แล้ ว หลอดไฟ อุป กรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้ นาไปรวบรวมไว้ที่. .........................
เพื่อ (ชื่อ อปท.)....... ดาเนินการต่อไป
4. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก นาไป
รีไซเคิลไม่ได้ หรือนาไปรีไซเคิลไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้กาจัดตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
/5. ประชาชนในเขต…..

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

ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(....................................................)
ตาแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ...........................................

