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ค าน า 
 

จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุ
ปัจจัย และจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลัก ในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบยังขาด ประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
กระทรวงมหาดไทยจึง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้การจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท
การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    
“จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือการบริหารจัดการ
ขยะโดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระยะยาวจะต้องสนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ ๓Rs (Reduce Reuse and Recycle) การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ในครัวเรือน จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือน และลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชน อีกทั้งยังเป็นการลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมีความจ าเป็น
ที่ประชาชนจะร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้วยการคัดแยก
ขยะให้ถูกประเภทและน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหา
ขยะอย่างยั่งยืนลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 3 Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้
ใหม่ พร้อมทั้งมีกลไกก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบ ทั้งประเทศ โดยเป้าหมายของแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ดังนี้ 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของปี 2558 ภายในปี 2562 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดข้ึน ภายในปี 2564 

4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมา
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ภายในปี 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกหลักวิชาการ   และสอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

1.3 เป้าหมาย 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่าง             

มีประสิทธิภาพ และถูกหลักวิชาการ 
 

/ส่วนที่... 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 
 

2.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
2.1.1 ด้านกายภาพ  

เทศบาลเมืองพนัสนิคมตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ีมีพ้ืนที่
รวมทั้งสิ้น 2.76 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 1,725 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี ห่าง
จากตัวเมืองจังหวัดชลบุรี ประมาณ 22 กิโลเมตร อยู่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 87 กิโลเมตร และ
ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 28 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหน้าพระธาตุ ต าบลไร่หลักทอง อ าเภอพนัสนิคม  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลบ้านช้าง อ าเภอพนัสนิคม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลกุฎโง้ง   อ าเภอพนัสนิคม 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบ้านช้าง ต าบลนามะตูม    อ าเภอพนัสนิคม 

 

2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะลาดจาก

ทางทิศใต้ลงมาทาง เหนือ ระดับความสูงห่างกันประมาณ 0.60 เมตร ทุกๆ หนึ่งกิโลเมตรทางทิศเหนือเป็นที่
ลุ่มสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 5.50 เมตร ทางทิศใต้มีระดับความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 6 เมตร ลักษณะ
ดินเป็นดินเหนียวผสมดินร่วน มีความสามารถในการดูดซึมน้ าฝนได้ดี ทางทิศเหนือของอ าเภอพนัสนิคมเป็นที่
ราบลุ่มรับน้ าจากทางทิศใต้ลงสู่แม่น้ าบางปะกง 

 

2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate) โดยได้รับอิทธิพลจาก

ทั้งลม มรสุมตะวันออเฉียงใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีฤดูท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน 3 ฤดู ได้แก่ 

ฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างอบอ้าว แต่ไม่ถึงกับร้อน 
ฤดูฝน เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม มีฝนกระจายทั่วไป โดยมักตกหนักในเขตป่า 
ฤดูหนาว  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวจัด ทว่าเย็นสบาย ท้องฟ้าปลอด

โปร่ง และมี แดดตลอดวัน ส่วนภาคการเกษตรในฤดูนี้ค่อนข้างแห้งแล้ง เพราะฝนทิ้งช่วงหลายเดือน 
ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 

โดยในปี พ.ศ.2562 มีลักษณะอากาศดังนี้ 
- อุณหภูมิสูงสุด 37.50 องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิต่ าสุด 18.50 องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน มีนาคม – มิถุนายน 29.37 องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 29.07 องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 29.03 องศาเซลเซียส 
- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุด ปี 2556 ปริมาณฝนรวม 1,755.90 มิลลิเมตร 
- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ าสุด ปี 2544 ปริมาณฝนรวม 1,046.00 มิลลิเมตร 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ( ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
/2.1.4 ลักษณะ... 
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2.1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินเป็นดินเหนียวผสมดินร่วน   มีความสามารถในการดูดซึมน้ าฝนได้ดี 
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2.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.2.1 เขตการปกครอง 

ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประกอบด้วยชุมชนย่อยจ านวน 12 ชุมชน 
 

2.2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน 
1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ านวน 18 คน 
2. คณะผู้บริหารประกอบด้วย    
- นายกเทศมนตรี    
- รองนายกเทศมนตรี จ านวน 3 คน 
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน 
- เลขานายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน 
    

2.3 ประชากร 
2.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
1. จ านวนประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 10,473 คน (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) แยกเป็น ชาย 

4,816 คน หญิง 5,657 คน 
2. จ านวนประชากรต่างด้าวที่จดทะเบียนในเขตเทศบาล 80 คน แยกเป็นประชากรต่างด้าวเพศหญิง 20 คน 

ประชากรต่างด้าวเพศชาย 60 คน 
3. จ านวนหลังคาเรือนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4,948 หลังคาเรือน แยกเป็น 3,206 ครอบครัว 
4. ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,997 คนต่อตารางกิโลเมตร 
2.3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละของ 

ประชากรทั้งหมด 

เด็ก (แรกเกิด – 9 ปี) 437 441 878 8.39 
เด็กโต (10 – 14 ปี) 277 296 573 5.47 
วัยรุ่น (15 – 19 ปี) 317 295 612 5.84 
ผู้ใหญ่ (20 – 59 ปี) 2,854 3,126 5,980 57.09 
คนชรา (60 ปี ขึ้นไป) 931 1,499 2,430 23.21 
รวม 4,816 5,657 10,473 100 

 
 
 
 

/2.4 สภาพ... 
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2.4 สภาพทางสังคม 
2.4.1  การศึกษา สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีจ านวน 7 แห่ง แบ่งเป็น 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ านวน 5 แห่ง 
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ 
โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
โรงเรียนเอกชน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบุญวิทยาคาร และโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 
 

2.5 สาธารณสุข 
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไม่มีโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน   1 แห่ง 
- คลินิกเอกชน จ านวน 24 แห่ง 
- ร้านขายยา จ านวน 11 แห่ง 
- คลินิกรักษาสัตว์ จ านวน   1 แห่ง 

 
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 214 ราย ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท 
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน     6 ราย ได้รับเบี้ยยังชีพ 500 บาท 
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพนัสนิคม ( ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 

นโยบายการบริหารภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
๑.เมืองปลอดภัย  คือ  เมืองที่ประชากรผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติต่างๆ  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรมจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งท่ีเกิดจาก ภัยธรรมชาติและน้ ามือมนุษย์ 
๒. เมืองสะอาด  คือ  เมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  และสิ่งปฏิกูลต่างๆ  ได้อย่างเป็นระบบ  และมีภาวะ
เอ้ือต่อการอยู่อาศัยและด ารงชีวิตที่ดีของประชากร มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทางด้านการรักษาความสะอาด  และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
๓.เมืองคุณภาพชีวิต  คือ  เมืองที่มีสภาวะแวดล้อม  ที่เอ้ือให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพสมบูรณ์  ทั้งร่างกายจิตใจ  และสติปัญญาใน
สภาพแวดล้อม  สังคม  เศรษฐกิจดี  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ตามสมควร  มีสิ่ง  อ านวยความสะดวกพอเพียงมี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล  ด้านการศึกษาดี  เศรษฐกิจดี  สุขภาพดี  จิตใจแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
๔.เมืองวัฒนธรรม คือ เมืองที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็น 
เอกลักษณ์ของเมือง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้รักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม สืบสานให้คงอยู่คู่เทศบาลเมืองพนัสนิคมตลอดไป 
๕.เมืองธรรมาภิบาล คือ เมืองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เป็นเมืองธรรมาภิบาล  มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
เทศบาล 

 
 

/ส่วนที่...
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

 

มาตรการที่ 1 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนในพื้นที่ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

1 มีเทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มีเทศบัญญัติ ชุมชนย่อยท่ี 1- 12  - เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

2 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขับเคลื่อนการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

ชุมชนย่อยท่ี 1- 12 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะ

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ใหม่ 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

3 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน 

ขับเคลื่อนการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

ชุมชนย่อยท่ี 1- 12 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะ

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ใหม่ 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

4 

การจัดประชุมเพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2564(
ประชุมคณะผู้บริหาร วันพุธที่ 16 มิถุนายน 
๒๕๖๔) 

ขับเคลื่อนการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

  - ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

5 
โครงการแผนผังภูมินิเวศ ช่วยเมืองเปลี่ยน เพ่ือ
เมืองน่าอยู่ สู่โลกยั่งยืน 

ขับเคลื่อนการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

พนักงานเทศบาลฯ ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
 

มาตรการที่ 1 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

ที ่
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงาน  
ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การลดใช้ถุงพลาสติด/ลด ละ 
เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และการคัดแยกขยะ 

กระตุ้นจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะ/เป็นเมือง
ปลอดโฟม 100% 

เทศบาลฯและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

7 
ประกาศนโยบาย ลดการใช้ถุงพลาสติก/ ลด ละ เลิก การ
ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และการคัดแยกขยะ  

กระตุ้นจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะ/เป็นเมือง
ปลอดโฟม 100% 

ชุมชนย่อยท่ี 1- 
12 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

8 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ
อันตรายชุมชน 

การจัดการขยะอันตราย
ชุมชน 

เทศบาลฯและอบจ.
ชลบุร ี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

อบจ.ชลบุรี 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
มาตรการที่ 1 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอยการปกป้อง และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

จัดกิจกรรมอย่างน้อย 
๒ ครั้ง 

อถล. ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

9 
การจัดประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมลูฝอยชุมชนใน
พื้นที ่ผ่านโครงการอบรมจดัท าแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ขับเคลื่อนการท างาน
ให้บรรลเุป้าหมาย 

อถล. ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

10 

จัดกิจกรรมการจัดการขยะมลูฝอยของชุมชนเริ่มตั้งแต่การลดการเกิดขยะ
มูลฝอย การคัดแยกขยะรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการเก็บขนของ อปท. ของกลุ่มเซฟเดอะเอิร์ท ชุมสิบรักษ์โลก 
ได้แก่กิจกรรมการน าเปลือกผลไมม้าท าท าหมักชีวภาพเพื่อสร้างผลติภัณฑ์
น้ ายาท าความสะอาด ยาสระผม การจัดท า EM ball และอื่นๆ 

สามารถเปลีย่นขยะ
อินทรีย์ ชนิดเปลือก
ผลไม้มาเพิ่มมลูค่า
เป็นผลติภณัฑไ์ด ้ 

อถล. ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

11 
กลุ่มเซฟเดอะเอริ์ท ชุมสิบรักษโ์ลก ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมลูฝอย
แก่คณะดูงาน รวมทั้งการถูกเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เผยแพรค่วามรู้ให้กับ
เครือข่ายดา้น
สิ่งแวดล้อม 

อถล. ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

12 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน  

ความสะอาดของถนน
และพื้นที่สาธารณะ 

อถล. ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

13 
การสอดส่อง ดูแลการเฝ้าระวังการทิ้งขยะที่มาจากนอกเขตฯและการทิ้ง
ขยะบริเวณห้ามทิ้ง(ป้ายห้ามทิ้งขยะ) 

ความสะอาดของถนน
และพื้นที่สาธารณะ 

อถล. ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

14 สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดขยะประเภทโฟมบรรจุ อาหาร  
เมืองปลอดโฟม 
100% 

อถล. ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี

มาตรการที่ 1 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ          การคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ชุมชนร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง) 

15 
สร้างความตระหนักรู้และความมีสว่นร่วมในการจัดการขยะ ผ่าน
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สร้างความตระหนักรู้ใน
การจัดการขยะมลูฝอยได้
ถูกวิธี 

ชุมชนย่อยที่ 1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

16 
โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะตดิเช้ือตั้งแต่ต้นทาง(๓Rs)  

สร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะติดเชื้อได้ถูกวิธี 

ชุมชนย่อยที่ 1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ สร้างความตระหนักรู้และความมีสว่นร่วมในการคัดแยกขยะผ่าน
แบบสอบถามการจัดการขยะตดิเช้ือ 

17 
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์กลุ่มเซฟเดอะเอริ์ท ชุมสิบรักษโ์ลก จัด
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฯ โดยใช้เปลือก
ผลไม้มาเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ ์ภายใต้โครงการปิดทองหลังพระ 

การใช้ประโยชน์จากขยะ
อินทรีย์ 

ชุมชนย่อยที ่1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

18 มีการส่งเสรมิการคดัแยกขยะรีไซเคิล ภายใตโ้ครงการขุมทองจากกองขยะ การคัดแยกขยะรไีซเคลิ ชุมชนย่อยที ่1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

19 
จัดท าถังขยะอินทรีย์จ านวน ๑๐๐ ถัง โรงเรียนในสังกัด ๕ แห่ง , วัด ๓ 
แห่ง และชุมชนท้ัง ๑๒ ชุมชน 

ชุมชนร้อยละ ๕๐ มีการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง 

ชุมชนย่อยที ่1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

20 
ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

เมืองปลอดโฟม 100% ชุมชนย่อยที ่1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

21 การน าสิ่งของที่ไม่ต้องการมาขายต่อในตลาดสินค้ามือสอง 
มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ภายใต้หลัก การใช้ซ้ า
Reuse(3Rs) 

ชุมชนย่อยที ่1 - 12 
มีตลาดนัดขายสินค้ามือ

สองทุกวันจันทร์ 
ตลาดนดัเอกชน 

22 ท าปุ๋ยจากขยะอินทรีย ์ มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุมชนย่อยที ่1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

 
มาตรการที่ 1 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ                     การคัดแยกขยะที่ต้นทาง                   
(ชุมชนร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง) 

23 การคัดแยกขยะทั่วไปภายในครัวเรือน 
มีการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง  

ชุมชนย่อยท่ี 1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

24 
สร้างความรับรู้จุดรวมขยะอันตราย ภายใต้โครงการ
แยกผิดชีวิตเปลี่ยน 

มีการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง 

ชุมชนย่อยท่ี 1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

25 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนรวมถึง
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ประเภทต่าง ๆ เช่น การจัดการกับขยะทั่วไป การคัด
แยกขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการลด
ขยะประเภทใช้ครั้งเดียว (single use) และแนวทาง
ในการจัดการกับขยะรีไซเคิลที่มีในครัวเรือน หรือ
สถานประกอบการ การจัดการกับขยะอินทรีย์ เพ่ือ
รองรับมูลฝอยประเภทอาหารจากครัวเรือน หรือการ
น ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก 

มีการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง 

ชุมชนย่อยท่ี 1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี

มาตรการที ่2 ด้านการจัดการขยะกลางทาง 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมลูฝอยแยกประเภท 

1 
ส ารวจพ้ืนท่ีและรับเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกับจุดรวมขยะ เพื่อประเมินสถานการณ์
และเตรียมการจดัหาภาชนะรองรบัขยะ/จดุรวมขยะ 

มีพื้นท่ีทิ้งขยะ
ชัดเจน 

๑ ครั้ง/เดือน ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

2 

จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในท่ีสาธารณะตลาดและชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบให้ครบทุกแห่ง ได้แก่การตั้งวางถังขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรี
ไซเคลิ ขยะตดิเช้ือ และขยะอันตราย รวมทั้งจัดหาถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง ให้
คัดแยกภายในครัวเรือน 

มีภาชนะแยก
ประเภทรองรับครบ
ทุกแห่ง 

สถานท่ีราชการ ,ที่
สาธารณะ และชุมชน

ย่อยที่ 1- 12 
ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

3 
จัดหายานพาหนะขนขยะมลูฝอยและพนักงานประจ ารถให้เพียงพอกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้น โดยเทศบาลฯมีรถเก็บขนขยะมลูฝอยขนาดใหญ่ 6 ตัน , รถ
กระบะสี่ล้อมบรรทุกขยะ และ รถสามล้อ 

มียานพาหนะใน
การเก็บขน 

 - ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

4 
ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ขยะมลูฝอย น้ า หรือสิ่งอ่ืน ที่เกิดจากการขนขยะมลู
ฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจาก รถเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

การซ่อมรถขยะ
บริเวณที่ท าให้น้ า
ชะขยะรั่ว/เหตุ
ร้องเรียน 

ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของ
น้ าชะขยะจากรถขยะ 

ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

5 
มาตรการท าความสะอาดยานพาหนะให้มีความสะอาดเป็นประจ าทุกครั้งท่ีมีการ
ขนขยะ 

มีการท าความ
สะอาดรถทุกครั้ง 
ร้อยละ 100 ที่มี
การขนขยะ 

 - ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

  ระบบการเก็บขนขยะมลูฝอย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 
ก าหนดวันเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย ตามประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย 

ด าเนินการเก็บขน
ขยะทุกวัน ร้อยละ 
100 

ชุมชนย่อยที ่1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะกลางทาง 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
จัดให้มีจุดรรวมขยะอันตรายเพ่ือรอไปก าจัดท่ี อบจ. 

7 จัดให้มีจุดรวมขยะอันตราย  ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 10 จุด ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

8 
มีการเก็บขนขยะอันตรายไปยังพ้ืนที่รวบรวมขยะอันตรายของเทศบาล เพื่อ
รอส่งไปก าจดัโดย อบจ.ชลบุร ี 

 - 1 ครั้ง/ป ี ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

9 
ประชาสมัพันธ์สร้างความรับรู้การจัดการขยะอันตราย ภายใตโ้ครงการ แยก
ผิดชีวิตเปลี่ยน 

สามารถคัดแยก
ขยะอันตรายออก
จากขยะทั่วไปได ้

 - ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

10 ก าหนดวัน เวลา การเก็บขนขยะอนัตราย ไม่มีขยะตกค้าง ทุกวันท่ี 15 และ 30  ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
จัดให้มีจุดรรวมขยะอันตรายเพ่ือรอไปก าจัดท่ี อบจ. 

11 การตั้งวางถังขยะรองรับขยะติดเชือ้ หน้ากากอนามัยและหน้ากาผา้ที่ใช้แล้ว   16 จุด ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

12 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน ผ่านโครงการสรา้งความ
ตระหนักรู้ในการคดัแยกขยะติดเชือ้ตั้งแต่ต้นทาง(๓Rs)  

สามารถคัดแยก
ขยะติดเชื้อออก
จากขยะทั่วไปได ้

ชุมชนย่อยที ่1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

13 
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะให้กับประชาชนในชุมชนผ่านสื่อ
ต่างๆของเทศบาล 

สร้างจิตส านึกใน
การจัดการขยะที่
ถูกต้อง 

ชุมชนย่อยที ่1 - 12 ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี

มาตรการที่ 3 การจัดการขยะปลายทางทาง 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขยะมลูฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวชิาการ 

1 
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์กลุ่มเซฟเดอะเอริ์ท ชุมสิบรักษโ์ลก จัดกิจกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฯ โดยใช้เปลือกผลไม้มาเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภณัฑ์ ภายใตโ้ครงการปิดทองหลังพระ 

การสร้างนวัตกรรมจากขยะ 
กลุ่มเซฟเดอะเอริ์ท 

ชุมสิบรักษ์โลก 
ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

2 
ตัวแทนกลุ่มเซฟเดอะเอิร์ท ชุมสิบรักษ์โลก ให้ความรู้แก่เครือข่ายด้านการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

การสร้างนวัตกรรมจากขยะ 
กลุ่มเซฟเดอะเอริ์ท 

ชุมสิบรักษ์โลก 
ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

3 การส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคลิ ภายใตโ้ครงการขมุทองจากกองขยะ การสร้างนวัตกรรมจากขยะ ชุมชนย่อยที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

4 
การส่งเสริมให้ประชาชนน าสิ่งของที่ไม่ต้องการแล้วน าไปขายต่อท่ีตลาดนัดสินค้ามือสอง
(ตลาดเอกชน)ซึ่งเป็นตลาดนัดภายใต้การควบคุมของเทศบาลฯ 

ปริมาณขยะลดลงและเป็น
การใช้ทรัพยากรอย่างมี

คุณค่า 

ด าเนินการทุกวัน
จันทร์ 

ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

5 การประดิษฐ์สิ่งของจากขยะรีไซเคลิของโรงเรียนเทศบาล 1 การสร้างนวัตกรรมจากขยะ โรงเรียนเทศบาล 1 ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

6 ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 
เทศบาลฯปลอดโฟม 

100% 
ชุมชนย่อยที่ 1 - 

12 
ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

7 จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน 
2 แห่ง ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

8 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดและก าจดัโดยบริษัทเอกชน(บริษทั ชวสิงห์) ไม่มีขยะตกค้าง ทุกวัน ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 



16 
 

ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

 
มาตรการที่ 3 การจัดการขยะปลายทางทาง 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขยะอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน  - ๑ ครั้งต่อปี ปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลและอบจ.

ชลบุร ี

10 
มีการเก็บขนขยะอันตรายไปยังพ้ืนที่รวบรวมขยะอันตรายของเทศบาล เพ่ือ
รอส่งไปก าจัดโดย อบจ.ชลบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการก าจัดขยะอันตราย 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

1 ครั้ง/ป ี ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการจัดการหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว 

11 ขยะติดเชื้อที่รวบรวมได้จะน าไปส่งก าจัดต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ 

ขยะได้รับการ
ก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ชุมชนย่อยท่ี 1 - 
12 

ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

12 
ส่งเสริมประชาชนก าจัดขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยค านึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนให้
ความส าคัญการ
ก าจัดขยะมูล
ฝอยภายใน
ครัวเรือน 

ชุมชนย่อยท่ี 1 - 
12 

ปีงบประมาณ 2564  กองสาธารณสุขฯ 

 


