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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

เรื่อง   แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปี 2561-2564 
………………………………………………………………………... 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้าง
สะสม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และได้สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในทุกมิติ ขับเคลื่อน 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือ
การใช้น้อย ใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ใหม่ โดยให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้น
ทางเพ่ือปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น และผลักดันให้บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

เพ่ือเป็นการด าเนินการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทาง “ประชารัฐ”องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปี 2561-2564 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                          ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 

 
             ( นายสมชาย ฟักทอง )  

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถู กต้องและตกค้างสะสม 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และได้สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และท้องถิน่ ในทุกมิติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ 
ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) 2)สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ค้นทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์
รวม ก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3)วางระเบียบ 
มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4)สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้น
ให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายและคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติ
เห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับมอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกาดรจัดท าแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมา
ใช้ใหม่โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ซึ่งมีหลักการส าคัญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด อ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดให้เกิดผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
  เพ่ือให้การขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล   
แก่งเสี้ยน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน พ.ศ.2561-2564 
ขึ้น โดยให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพ่ือปริมาณขยะมูลฝอย      
ที่เกิดขึ้น และผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบลยี่สารบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



1.2 วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนและชุมชนมีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามอ านาจหน้าที่ ที่ต้องท า 
  2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
  3) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
1.3 เป้าหมาย 
  ต าบลยี่สาร มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ สามารถลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของต าบลลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยมีเป้าหมายการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลง 
  1) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนาสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 
จัดกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
  2) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  ในพ้ืนที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
  3) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน” 
  1.3.2 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพ่ือ
ขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร และหมู่บ้าน/ชุมชน 
  1.3.3 จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ ภายใน 
1 ปี และรายงานผลการให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่ก าหนด 
   
1.4 กรอบแนวคิด 
  1.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีกรอบ
แนวคิดการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกภาค
ส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติ  
ของกการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวตน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความความสมดุลและยั่งยืนโดยน าทุนของประเทศ
ที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการ
พัฒนาประเทศที่ส าคัญ ในส่วนของการเสริมสร้าง ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญในการ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรากฐานการผลิตภาค
เกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ทั้งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และการกระจาย การพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึด
หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม(Area-Function-Participation) ในจังหวัดในพ้ืนที่ด าเนินการ



ขับเคลื่อนการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศและประเทศสู่ชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน อย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ
สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ 

1.4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2564) เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปร
รูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิด การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือกา ร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งการจัดขยะมูลฝอย ตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับ ท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณ การผลิตขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด ส่งเสริมการแปรรูป ขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับพ้ืนที่ ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะ
ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึง
การควบคุม การน าเข้า จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
พัฒนา ระบบควบคุมการขนส่งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่ การ
จัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน  มีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหาร จัดการขยะ โดยใช้
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ ที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
  1.4.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 การจัดท าแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้น้อมน าพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ 
เป็นไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความ พอประมาณ มีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงต่อประเทศชาติทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งยังใช้ เป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ และมีการบูรณาการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ผสมผสานกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
สมดุลและการพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ ได้น าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาเป็นแนวทางการการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ด้วย 
   
 
 
 



1.5 นิยามและความหมาย 
  มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่ อ่ืน 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,2534) 
  ขยะมูลฝอย (solid  waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนๆ และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 
  ขยะย่อยสลาย (compostable  waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลาย
ได้เร็ว สามารถน ามาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึง
ซากสัตว์หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อยสลายนี้เป็นขยะที่
พบมากที่สุด คือพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 
  ขยะรีไซเคิล (Recyclable  waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือ
ใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม 
เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับสองในกองขยะ 
กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 2548) 

          ขยะอันตราย (Hazardous  waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อน
วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกรรมมัน
ตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคาเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่
ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 
เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดใน
กองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะท่ัวไป (Generral  waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะประเภทย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุ งพลาสติกเปื้อน
เศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะ
อันตราย กล่าวคือ จะพบปริมาณ 3% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 
 
 
 
 
 



 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นซึ่งถ้ามี
การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้ว สามารถท าให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ใน
กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรคและ
การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่า เป็นมูลฝอยติดเชื้อ (กฎกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2548) 

 1)ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ 
และการใช้สัตว์ทดลอง 

 2)วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้วสไลด์ และกระจก
ปิดสไลด์ 

 3)วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด 
สารน้ าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก็อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

 4)มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
           สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลยี่สาร 

                           
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

         องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๕  หมู่ที่ ๕ 
ต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร  มีเนื้อ
ที่ ประมาณ  ๘๗.๕๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ ๕๔,๗๐๐ ไร่   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้รับการยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม 
๒๕๓๘   

 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
ล าดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน นายประสงค์      ทับข า    ผู้ใหญ่บ้าน 

2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก นางสาวณัฎฐ์ฌญา น้อยวิจิตร  ผู้ใหญ่บ้าน 

 3 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม นายสมควร  นินจันทร์    ผู้ใหญ่บ้าน 

4 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง นางสาวบุณยนุช  รอดสิน   ผู้ใหญ่บ้าน 

 

            ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

 เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา  จึงท าให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง  และมีอากาศ
ร้อน อบอ้าวมากในฤดูร้อน  ส่วนฤดูหนาวไม่หนาวจัดยกเว้นบริเวณเทือกเขา มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 28.48 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 42.50 องศาเซลเซียส  โดยเดือนท่ีมีอากาศร้อนที่สุดในรอบปีคือเดือนเมษายน   

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล   
    ฤดูร้อน    เริ่มมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน

พฤษภาคม  ในระยะนี้เป็นส่วนของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม  ท าให้มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน  

ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึง เดือนพฤศจิกายน  โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้พัดมาปกคลุม ท าให้มีฝนตกโดยตกชุกที่สุดในเดือนกันยายนและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงสุด   



ฤดูหนาว   เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดผ่าน ท าให้
ความหนาวเย็นและแห้งแล้งปกคลุม  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

๑.๔  ลักษณะของดิน 

           สภาพดินในเขตต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 4, 5 และ 6  จ านวนร้อยละ 90  มีลักษณะเป็นดินลูกรัง
และดินร่วนปนทราย  จึงไม่สามารถเก็บกักน้ าได้  พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน  ส่วนพ้ืนที ่

ในหมู่ที่ 7  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มท าให้ดินมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท านาและพืชผัก
ทางการเกษตร  

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง  เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและก่อสร้างฝาย  กั้นน้ า เพ่ือให้
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

 บ้านหนองสองตอน  หมู่ที่ 4 
 

ประเภทแหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) สภาพแหล่งน้ า 

ห้วย/ล าธาร 3 สภาพตื้นเขิน 

หนองน้ า/บึง 3 สภาพตื้นเขิน 

ฝาย 2 มีน้ าเพียงพอ 

สระ 2 สภาพตื้นเขิน 

บ่อบาดาล 12 มีน้ าเพียงพอบางแห่ง 

 

 บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 5 
ประเภทแหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) สภาพแหล่งน้ า 

ห้วย/ล าธาร 2 สภาพตื้นเขิน 

ฝาย 3 มีน้ าเพียงพอบางแห่ง 

สระ 2 สภาพตื้นเขิน 

บ่อบาดาล 7 มีน้ าเพียงพอบางแห่ง 

 



 บ้านตรอกมะตูม  หมู่ที่ 6 
 

ประเภทแหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) สภาพแหล่งน้ า 

ห้วย/ล าธาร 2 สภาพตื้นเขิน 

อ่างเก็บน้ า 2 มีน้ าเพียงพอ 

ฝาย 3 มีน้ าเพียงพอ 

สระ 1 สภาพตื้นเขิน 

บ่อบาดาล 11 มีน้ าเพียงพอ 

 

 บ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ 7 
 

ประเภทแหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) สภาพแหล่งน้ า 

แม่น้ า 1 มีน้ าเพียงพอ 

คลอง 1 มีน้ าเพียงพอ 

สระ 1 มีน้ าเพียงพอ 

บ่อบาดาล 4 มีน้ าเพียงพอ 

 

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

       ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบด้วยป่าหลายชนิดผสมกันอยู่ตามธรรมชาติ  
ได้แก่  ป่าดิบแล้ง มักพบตามที่ราบลุ่มและริมห้วย  ซึ่งมีลักษณะผสมกันอยู่ระหว่างป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง  
มักพบในพ้ืนที่บริเวณยอดเขาที่มีความสูงไม่มากนัก  และป่าเบญจพรรณมักพบติดต่อกับป่าเต็งรัง และอยู่ในระดับที่
ต่ ากว่า  สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์  พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ  ได้แก่  ป่าสัก  ส่วนไม้พ้ืนล่าง  ได้แก่  ไม้ไผ่  
เถาวัลย์  และหญ้าชนิดต่าง 

 

 

 



แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

๑.7  เขตการปกครอง 

 เขตพื้นที่ 
ทิศเหนือ  ติดกับ  ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

ทิศตะวันออก ติดกับ  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันตก   ติดกับ  ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 



2. ประชากร 
 

    2.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 

จ านวน 4 หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน)  หญิง (คน) รวมประชากร (คน) 

๔ บ้านหนองสองตอน 797 773 767 1,540 

๕ บ้านหนองจอก 460 552 572 1,124 

๖ บ้านตรอกมะตูม 745 1,031 1,093 2,124 

7 บ้านท่าดินสอพอง 560 576 644 1,220 

รวมทั้งสิ้น 2,562 2,932 3,076 6,008 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ณ  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

 

           2.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร ชาย หญิง รวมประชากร (คน) 

อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 704 623 1,327 

อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 1,838 2,023 3,861 

อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 391 429 820 

รวม 2,933 3,075 6,008 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒ 



3.  ระบบบริการพื้นฐาน 

                การคมนาคมขนส่ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีเส้นทางรถประจ าทางวิ่งผ่านบริเวณบ้านท่าดินสอพอง   

หมู่ที่ 7  บนถนนทางหลวงหมายเลข 3305  (สายท่าน้ าตื้น – เขาปูน)  ส่วนในพ้ืนที่บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 , 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  และบ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  ไม่มี เส้นทางรถประจ าทางวิ่งผ่าน จึงมีเพียงการจ้างเหมา
บริการในการขนส่งทั่วไป  และการขนส่งทางการเกษตรโดยยานพาหนะส่วนตัว 

 3.1  เส้นทางคมนาคม 

การคมนาคมของต าบลแก่งเสี้ยน มีเส้นทางทีผ่่านเข้ามาสู่ตัวต าบลได้ 3 เส้นทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงหมายเลข  3398   สายท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์          

      ถนนทางหลวงหมายเลข  3305   สายท่าน้ าตื้น - เขาปูน     

                     ถนนทางหลวงหมายเลข  323     สายกาญจนบุรี – ไทรโยค       

  ถนนภายในต าบล 

  1.  ถนน คสล.  จ านวน  ๓7  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

2.  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค จ านวน  2  สาย สภาพใช้งานได้ดี  

                    3.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  9  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 
 สะพาน    จ านวน   -    แห่ง 

  การจัดการขนส่งมวลชน  จ านวน   -    แห่ง 

4.การประปา 

การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร
จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหา
ในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้แก้ไขปัญหาโดยการให้
รถบรรทุกน้ าบริการน าน้ าไปให้แก่ประชาชนอุปโภค บริโภค  และเป่าล้างบ่อบาดาลเพ่ือฟ้ืนสภาพของบ่อน้ าบาดาล
ที่มีอายุการใช้งานมานานหรือบ่อที่มีปัญหาตะกอนดินทรายเข้าบ่อ  ซึ่งท าให้เป็นบ่อน้ าบาดาลที่มีน้ าใสสะอาดและ
ประสิทธิภาพการให้น้ าดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้น าโครงการ
เกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและ
ความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป แหล่งน้ าดิบที่
ใช้ผลิตน้ าประปาได้มาจาก  แม่น้ าแควใหญ่  และแหล่งน้ าใตด้ิน   

 



 

 ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
 

ล าดับที่ หมู่ที่/หมู่บ้าน บริเวณ/สถานที่ 

1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านโกวิทย์ เมืองนนท ์

2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ ข้างโรงเรียนหนองสองตอน 

3 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ หลังบ้านนายสุชิน ทองทินพงศ์  

4 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนายมนู  เพ็งเล็ง 

5 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ ข้างบ้านนายสุทธิ  ทับข า 

6 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนางนิ่ม  โพธิ์ทอง 

7 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนางอนงค์  แป้นเขียว 

8 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนางบานเย็น  รอดภัย 

9 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนายวิเชียร  พระแท่น 

10 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ อนามัยหนองสองตอน 

11 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านทนายหมี 

12 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ บานนายประเสริฐ  ชนะเลิศ 

13 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ บ้านผู้ใหญ่เล็ก  หน้า อบต. 

14 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายเก้า (เขาคอก) 

15 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายฉาย  พุฒเอก 

16 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายวงศ์ วงสิงห์ (หนองจอก) 

17 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายบันเทิง   (หนองจอก) 

18 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายณรงค์  น้อยวิจิตร (หนองบัว) 

19 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ บ้านหนองจอก (ขนาดใหญ่) 



ล าดับที่ หมู่ที่/หมู่บ้าน บริเวณ/สถานที ่

20 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายนิรันดร์  น้อยวิจิตร (หนองบัว) 

21 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายพิง  ล าดวน 

22 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายชัว  เรือนทอง 

23 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ่อโรงเรียนหนองปลวก 

24 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายบุญมา  เอียงอ่อน 

25 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนางสมหญิง  หนูขาว 

26 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนางบุญมา  วรภกัดี 

27 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายจันทร์มาศ 

28 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายสมพงษ์  สันต์สุข 

29 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายแก่น  ยิ้มใหญ่หลวง 

30 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายสมจิตร  สมศักดิ์ 

31 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายอุดร  ฉิมพวัน 

32 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายเอ่ียม  หนูขาว 

33 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้าน จ.ส.อ. ประมวล 

34 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายสมจิต  ประทุมรัตน์ 

35 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้าน ร.ต.กามนิตย์ 

36 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ  ซอยบ้านกุ๊กโหน่ง 

37 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ  ซอยบ้าน พ.อ.จ านงค์ 

38 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ  ศาลา SML วัดเขาเทพนิมิตร 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ณ  วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

 
 



4.  ระบบเศรษฐกิจ 

 4.๑  การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบอาชีพ  รับจ้าง  ปลูกพืชผัก  พืชไร่  
เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่   มันส าปะหลัง  อ้อย พืชผัก พืชไร่   ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๖๐    ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพปลูกพืชผัก  ร้อยละ      ๑๕    ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      ๒๐    ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๕    ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

4.2 การปศุสัตว์ 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  
ไก ่ หมู  แพะ    

 -  ฟาร์มเลี้ยงไก่     จ านวน  4  แห่ง 

      -  ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ   จ านวน  1  แห่ง 

 4.3  การบริการ 

1.  การบริการกล้องวงจรปิด ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.แก่งเสี้ยน จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ  

บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4  และบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5  

 4.4  การท่องเที่ยว 

ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

  

 

 

 

 



4.5  อุตสาหกรรม 

มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 

 

4.6  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 การพาณิชย์ 
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน   1    แห่ง 

    -   โรงสี    จ านวน   1    แห่ง 

 กลุ่มอาชีพ 

ล าดับที่ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 
จ านวน
สมาชิก 

โทรศัพท์ 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ หมู่ที่ ๔ 30 ๐๘๑-๘๒๐๗๕๕๐ 

2. กลุ่มอาชีพผลิตเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา”ยอดรส” หมู่ที่ ๔ 15 ๐๘๑-๔๕๙๗๓๓๕ 

3. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเจียระไนนิล ถ้ าขุนไกร หมู่ที่ ๕ 14 ๐๘๑-๘๕๗๖๒๓๑ 

รวม 5๙  

 

(ข้อมูล ณ  เดือนสิงหาคม 2562) 

 
 
 
 
 

 
 

 

ล าดับที่ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า จ านวน
(แห่ง) 

โทรศัพท์ 

1. บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จ ากัด   ๑ 0-3451-0744-5 



ส่วนที่ 3 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

3.1 วิสัยทัศน์   
  "ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เทคโนโลยี การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
3.2 เป้าประสงค์/พันธะกจิ 
  1 ปรับปรุงฟื้นฟู ระบบก าจักขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ 
  2 มีการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสมอย่างถูกหลักวิชาการ 
  3 ก าหนดฟ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย 
  4 มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ 
  5 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5   ของปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่ 
  
3.3 กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร 
  3.3.1 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน พ.ศ. 2560-2564     
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอย
ใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเน้นการใช้น้อย ใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   3) มีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
   4) สร้างวินัยในชุมชนมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด นายอ าเภอ เป็นผู้บริหารจัดการใน
ภาพรวมของอ าเภอ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นผู้บริหารในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3.3.2) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร พ.ศ.      
๒๕60-๒๕๖4 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.4 ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม 
2) จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน ให้ถูกหลักวิชาการ 
3) ก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 จุด โดย

ไม่ให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนิสัยของคนในชุมชนในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
2) ส่งเสริมให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
3) ส่งเสริมการด าเนินงานชุมชนปลอดขยะ 
4) ส่วนราชการ/องค์กร ก าหนดมาตรการให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
แนวทางการพัฒนา 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือ
ประกาศท้องถิ่นในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 

2) อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเขตพ้ืนที่ห้ามเทกอง รวมถึงห้ามมิให้มีศูนย์ขน
ถ่ายขยะมูลฝอยในเขตชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยของคนมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะท่ียั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1) บังคับใช้กฎหมาย 
2) สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
3) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ การลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง 
4) จัดกิจกรรมสร้างนิสัยการจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดในต าบลแก่งเสี้ยน 
5) ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ตรวจสอบ ด าเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะ กากอุตสาหกรรม 
7) สนับสนุนการใช้สื่อมวลชนช่วยปลุกกระแสสังคม เพ่ือสร้างวินัยคนในชาติให้มีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอย 
8) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจชุมชนเพ่ือบริหารจัดการรายได้

จากการซื้อขายขยะชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลแก่งเสี้ยน 

 
แผนงานเร่งด่วน ปี 2561 

ด าเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม – กันยายน 2561  โดยด าเนินการดังนี้ 
   
 -สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในการคัดแยกขยะตาม
หลัก 3Rs การหาประโยชน์จากขยะรีไซเคิล และการน าขยะไปใช้ประโยชน์อ่ืน 
เช่น การจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ การจัดท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ การคัดแยกขยะ 

 

  -ขอความร่วมมือ “ประชารัฐ” ตั้งแต่ภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน ร่วม
ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และรณรงค์ให้
ใช้ถุงผ้า 

พฤษภาคม – กันยายน 
2561 

  -จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
สวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ครบทุกแห่ง 

สิงหาคม –กันยายน 2561 

  -จัดให้มีเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” และอบรม
อบรม อถล.ให้มีความรู้ในเรืองของการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกการ
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

พฤษภาคม – กันยายน 
2561 

  -ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ ภาคเอกชน ลด 
ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก โฟม หรือน าถุงพลาสติกและโฟม กลับมาใช้
ประโยชน์ หรือขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้า และ
ให้สร้างแรงจูงใจ ให้แก่ประชาชนในการใช้ถุงผ้าแทน 

พฤษภาคม – กันยายน 
2561 

  -จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
ระดับท้องถิ่น 

พฤษภาคม – กันยายน 
2561 

  -สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถ
เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการ บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง 

พฤษภาคม – กันยายน 
2561 

 
 

แผนการจัดการต่อเนื่อง 
 แผนงานที่ 1: ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม 

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรับปรุง ฟื้นฟู สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ และห้ามเทกอง 



 
แผนงานที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ต้องมีการคัดแยกขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 
 

แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ 
- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 

 
แผนงานที่ 4 : ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใช้กฎหมาย 

- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 

- ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูก
หลักวิชาการ 

แผนงานที่ 5 : สร้างจิตส านึก 
- สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และน ากลับมาใช้ประโยชน์

ใหม่ 
- จัดกิจกรรม big cleaning day  ในหน่วยงาน และชุมชน 
- ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม หรือ

วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สถานศึกษาก าหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด และ

ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
แผนงานที่ 6 : การติดตามประเมินผล 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน 
 
 


