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บทที ่๑ 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งได้ด าเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ในการ

ด าเนินการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด” และ
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2561 
โดยมีกรอบการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 2 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ
มูลฝอย และการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3Rs เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
และขยะมูลฝอยอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยและขยะอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าที่ต้นทาง ในส่วนของระยะกลางทาง คือ การจัดท าระบบเก็บ/ขน ให้มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะในระยะปลายทาง 
อย่างมปีระสิทธิภาพต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลง 
2. ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน  มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง 
3. ร้อยละ 30 ของขยะมูลฝอย ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
4. ร้อยละ 40 ของขยะมูลฝอย ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. สวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท ร้อยละ 100 
6. ร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)”  

แนวคิดพื้นฐาน 
โดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) และRecycle 

(น ากลับมาใช้ใหม่)  และหลักการประชารัฐ คือ การส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคประชาชนและประชาสังคม 

มาตรการ ครอบคลุมการจัดการขยะทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ประกอบด้วย 
1. มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งก าเนิด คือ สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย

ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว 
2. มาตรการเพิ่มศักยภาพการเก็บขน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดด าเนินการจัดระบบ

การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การก าจัดต่อไป 
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3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ คือ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

1.2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งได้น าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง 

“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2561) น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
ต าบลท่าแร้งเป็นหมู่บ้านจังหวัดสะอาด โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับต าบล 
(2) จัดประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 
(3) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับต าบล 
(4) จัดประชุมเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ แล้วรายงานให้อ าเภอบ้านแหลมทราบ 

ทั้งนี ้จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอบ้านแหลมในฐานะหน่วยงานก ากับและดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืนและให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้ จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระยะ
ถัดไป โดยยึดแนวทางการด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  พ.ศ. 2559 - 
2564 ที่ได้ก าหนดเปูาหมายไว้ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที ่2 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมาของต าบล 

 ตามค าบอกเล่าเก่าๆ ที่เล่าตกทอดกันมา เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีลักษณะเป็นที่ลุ่มมีประชาชน

อพยพมาจากมลายู มาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย มีคลองธรรมชาติและน้ าจากแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านกลาง

หมู่บ้าน ในช่วงฤดูฝน  น้ าในแม่น้ าเพชรบุรีมีปริมาณมากจนเอ่อท่วมเข้ามาในคลอง  ซึ่งน าปลาชนิดต่าง ๆ    

เป็นจ านวนมากมาตกค้างมากมาย จนชาวบ้านจับไปบริโภคในครัวเรือน และบ้างก็น าออกจ าหน่ายในท้องตลาด 

ก็แล้ว แต่ปลาก็ยังไม่หมด เวลาน้ าแห้งปลาเริ่มตายส่งกลิ่นเห็นแพร่กระจาย ท าให้มีนกแร้งเป็นจ านวนมาก มากิน

ซากปลา  คนในสมัยนั้นจึงเรียกว่า “คลองท่าแร้ง” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการจัดตั้งแขวงขึ้น ใช้ชื่อว่า 

“แขวงท่าแร้ง” โดยมีขุนศรียา เป็นหัวหน้าแขวง และเป็นเพราะหมู่บ้านนี้มีคลองท่าแร้งไหลผ่านตลอดหมู่บ้าน 

ชาวบ้านจึงใช้ชื่อคลองท่าแร้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านท่าแร้ง” 

  ต าบลท่าแร้ง ราษฎรร้อยละ 60 นับถือศาสนาอิสลาม เป็นต าบลหนึ่งในสิบของอ าเภอบ้านแหลม  

จังหวัดเพชรบุรี   

 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะ      มัสยิดและพระจันทร์เสี้ยว บนรวงข้าว 
 ความหมาย  มัสยิดและพระจันทร์เสี้ยว เป็นสัญลักษณ์ของชาวมุสลิม ซึ่งพื้นที่ต าบลท่าแร้ง  
                  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  
                                 รวงข้าว  หมายถึง  พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา และเกษตรกรรม 
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แผนที่ต าบลท่าแร้ง 
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2.2 ต าแหน่งที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 

ที่ตั้ง   

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านในพัฒนา ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบ้านแหลม ระยะห่างจากอ าเภอบ้านแหลมประมาณ 6 กิโลเมตร และ

อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ  7 กิโลเมตร 

 ระยะทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

  หมู่ที่  1   ห่างจากอ าเภอ    3       กิโลเมตร   

  หมู่ที่  2   ห่างจากอ าเภอ    4       กิโลเมตร     

  หมู่ที่  3   ห่างจากอ าเภอ    5       กิโลเมตร 

  หมู่ที่  4   ห่างจากอ าเภอ    6       กิโลเมตร 

  หมู่ที่  5   ห่างจากอ าเภอ    7       กิโลเมตร 

  หมู่ที่  6   ห่างจากอ าเภอ    7       กิโลเมตร 

  หมู่ที่  7   ห่างจากอ าเภอ    6       กิโลเมตร 

อาณาเขต   ทิศเหนือ             ติดต่อต าบลบ้านแหลม  และต าบลบางครก  อ าเภอบ้านแหลม 

 ทิศใต้                 ติดต่อต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง      

       ทิศตะวันออก       ติดต่อต าบลบางขุนไทร  และต าบลท่าแร้งออก  อ าเภอบ้านแหลม                                                      
 ทิศตะวันตก         ติดต่อต าบลบ้านกุ่ม  อ าเภอเมือง  และต าบลบางครก  อ าเภอบ้านแหลม 
เนื้อที ่  

   มีเนื้อที่  12.21  ตารางกิโลเมตร  (7,633.57  ไร่) 

ภูมิประเทศ   

ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีความลาดเทเล็กน้อยจากด้านทิศตะวันตก ประมาณ 0.3% ไปสู่

ทิศตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท านาข้าว ปัจจุบันมีการใช้พ้ืนที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาน้ าจืดเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีคลองท่าแร้ง

เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ทั้งสองต าบลและเป็นเส้นแบ่งเขตต าบลท่าแร้งกับต าบลท่าแร้งออก 

ภูมิอากาศ 
 ต าบลท่าแร้ง อยู่ใกล้กับต าบลท่าแร้งออก จึงได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน 
และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงท าให้มีอากาศหนาเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว 
โดยทั่วไปต าบลท่าแร้งมีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
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แหล่งน้ า 

ชื่อและท่ีตั้งของแหล่งน้ าที่ส าคัญในต าบล 

คลอง  (จ านวน  9  สาย)   ประกอบด้วย 

  1.  คลองหัวตะเข้ หมู่ที่  1       6.  คลองกาหลง หมู่ที่  1 

 2.  คลองวัดไทรทอง หมู่ที่  1  7.  คลองแหลม หมู่ที่  2 

 3.  คลองต้นไทร หมู่ที่  1-3  8.  คลองเจ๊ก หมู่ที่  3 

 4.  คลองต้นไทร  หมู่ที่  1  9.  คลองท่าแร้ง หมู่ที่  5,7,4,3 

 5.  คลองดอน หมู่ที่  1   

แม่น้ า  (จ านวน  1  สาย)   ประกอบด้วย 

 1.  แม่น้ าเพชรบุรี 

  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

  -  ฝาย    1 แห่ง 

  -  บ่อน้ าบาดาล   3 แห่ง 

   -  คลองชลประทาน  2 แห่ง  

2.3 ด้านการเมืองการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีเขตการปกครองแบ่งเป็นหมู่บ้านจ านวน 7 หมู่บ้าน แต่ละ

หมู่บ้านมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการหมู่บ้านประจ าหมู่บ้าน 

ท าเนียบการปกครอง 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

1.นายเสน่ห์  แก้วระยับ ต าแหน่ง นายก อบต. 

2.นายทวี  เนระภู  ต าแหน่งรองนายก อบต. 

3.น.ส.วิมลรัตน์  ลีอร่าม  ต าแหน่งรองนายก อบต. 

4.นางมาลี  เครืออารีย์ ต าแหน่งเลขานุการนายก อบต. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 6) 

นายสมโภชน์  เนตรสุข (รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 1) 

นายณรงค์  จันทร์โพรัง  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 1) 

นายเอกราช  โครงเซ็น  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 2) 

นายนายพุทธิพงษ์  กลิ่นหอม  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 2) 
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นายมานิต  รอดเสม  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 3) 

นายสมบัติ ม่วงอุมิงค์  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 3) 

นายนคร  สร้อยมาลี (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 4) 

นายอ าภา เอมหล า  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 4) 

นายภิรมย์  มหิมา (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 5) 

นายเมธา  สุทโน (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 5) 

นางนาฎอนงค์ เพชรลูก (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 6) 

นายอานนท์  เขียวแพร  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 7) 

นายไชยพร  มีอิน  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 7) 

ก านัน - ผู้ใหญ่บ้าน 

นายวัฒนา  แก้วระยับ  (ก านันต าบลท่าแร้ง)  หมู่ที่ 5 

นางนงนุช  สิงห์เทียน  หมู่ที่ 1 

นายภาณุวัฒน์โครงเซ็น  หมู่ที่ 2  

นายมาณู  รอดเสม หมู่ที่ 3   

นายชาลี  จารีย ์ หมู่ที่ 4  

นายเอกสิทธิ์  เพ่ิมชัย   หมู่ที่ 6   

นายอธิวัฒน์  นาคสุข  หมู่ที่ 7  

2.4 ประชากร 

 ประชากรในต าบลท่าแร้งส่วนใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย นับถือศาสนาอิสลาม ลักษณะ
ความเป็นอยู่ของชาวท่าแร้ง มีการสร้างบ้านเรือนอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มตามหมู่บ้านต่างๆ จะมีการสร้าง
บ้านเรือนที่เห็นกระจัดกระจายอยู่บ้างตามความจ าเป็นของการถือครองพ้ืนที่ ลักษณะการสร้างบ้านเรือน เป็น
บ้านไทยยกพ้ืนสูง มีใต้ถุนบ้านส าหรับนั่งเล่น และเก็บสิ่งของสัมภาระ เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
ลักษณะความเป็นอยู่ในครอบครัว ยังเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ส่วนมาก นั่นก็คือ มีพ่อ แม่ ลูก เขย สะใภ้ และ
หลาน อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว 
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ประชากรทั้งสิ้น 5,076 คน แยกเป็นชาย 2,482 คน หญิง 2,594 คน จ านวน 1,352 ครัวเรือน มี

ความหนาแน่นเฉลี่ย 415 คน/ตารางกิโลเมตร 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน 

หลังคาเรือน 
(หลัง) 

จ านวนประชากร 
ชาย (คน) 

จ านวนประชากร
หญิง (คน) 

จ านวนประชากร 
(รวม) 

บ้านดอนเทพศักดิ์ 1 175 335 357 692 

บ้านคลองแหลม 2 144 288 277 565 

บ้านคลองมอญ 3 192 385 384 769 

บ้านปุาขวาง 4 254 459 532 991 

บ้านนาโพธิ์ 5 284 437 445 882 

บ้านวัดกุฏิ 6 103 151 181 332 

บ้านในพัฒนา 7 200 427 418 845 

รวม 1,352 2,482 2,594 5,076 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 

2.5 สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา    2  แห่ง 

1. โรงเรียนบ้านคลองมอญ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน นางฐิติรัตน์  จูโต     โทรศัพท์ 081 - 3784072 

2. โรงเรียนวัดกุฏ ิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายไชยา จารีย์     โทรศัพท์ 089-9748152 

โรงเรียนขยายโอกาส    2  แห่ง 

1. โรงเรียนวัดไทรทอง  (สาครราฎร์สงเคราะห์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ     โทรศัพท์ 089-0232057 

2. โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสุรศักดิ์  สืบค้า    โทรศัพท์ 081-2991354 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน 7 แห่ง อยู่ประจ าศาลาประจ าหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 5 แห่ง 

สังกัด ชื่อศูนย์ฯ จ านวนผู้ดูแลเด็กฯ จ านวนเด็กเล็ก 

อบต.     
ท่าแร้ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ์ 2  คน  
-น.ส.รมณีย์  สุดยูโซ๊ะ 
-น.ส.ศศิธร  กรรมบุญมา 

9 คน 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง 1  คน 
-น.ส.ศิรินทิพย์  ทับทิมทอง 

23 คน 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ 1  คน 
-นางสุพรรณษา  มานะนัส 

10 คน 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแร้ง 

1  คน 
-น.ส.วีณา  ม่วงมัน 

40 คน 

5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฏิ 1  คน 
-น.ส.ลาวัลย์  วรางกุล 

16 คน 

      สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1 แห่ง 

 -  คลินิก     1 แห่ง 

 -  อัตราการมีและส่วนใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100 

2.6 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

การคมนาคม   

              การคมนาคมของต าบลท่าแร้งมีการเดินทางที่สะดวกสามารถติดต่อกับต าบลอ่ืนได้สะดวก มีถนน

ตัดผ่านทุกหมู่บ้าน  ดังนี้ 

-  ถนนลาดยาง  3 สาย  -   ถนนดิน    4   สาย 

                -  ถนนคอนกรีต 25      สาย        -   ถนนลงหินคลุก 14   สาย 

การไฟฟ้า  

   -  จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึง  7 หมู่บ้าน 

   -  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาโดยประมาณร้อยละ  99 

การประปา  

   -  จ านวนหมู่บ้านทีป่ระปาเข้าถึง  7 หมู่บ้าน 

   -  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาโดยประมาณร้อยละ  99 
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2.7 ระบบเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ การประกอบอาชีพที่ส าคัญของต าบลท่าแร้ง ดังนี้ 
1. อาชีพเกษตรกร ได้แก่ ท านา เลี้ยงสัตว์  
2. ประมง  ได้แก่  เลี้ยงปลา  เลี้ยงกุ้ง           
3. อาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ก่อสร้าง รับจ้างภาคเกษตร  
4. อาชีพรับราชการ พนักงานบริษัท 
5. อาชีพค้าขาย 
รายได้เฉลี่ยของประชากร จ านวน - บาท/คน/ปี 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

            -  โรงฆ่าโค       1 แห่ง    - เสาสัญญานโทรศัพท์   2 แห่ง  

            -  ร้านเสริมสวย  3 แห่ง - ร้านขายของอุปโภคบริโภค  44 แห่ง     

            -  ร้านซ่อมรถ  2     แห่ง     - ร้านอาหาร     2 แห่ง           

            -  ร้านขายน้ าดื่ม 1   แห่ง      - บ้านเช่า      2 แห่ง 

            -  มินิมาร์ท  1    แห่ง - โรงงาน     1 แห่ง 

            -  คลินิก  1 แห่ง - ร้านรับซื้อของเก่า    7 แห่ง

   -  ร้าน ซัก อบ รีด 3 แห่ง - ร้านจ าหน่ายโทรศัพท์    1  แห่ง 

   -  ร้านเกมส์  2 แห่ง - ร้านผลิตลูกชิ้น     1 แห่ง 

   -  ตู้ชุมสายโทรศัพท์ 6 แห่ง - ร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์   1 แห่ง 

   -  ลานตากข้าว  2 แห่ง - โรงท าไก่สด     2 แห่ง 

   -  ร้านผลิตสมุนไพร 2 แห่ง - โรงไก่ไข่     1 แห่ง 

   -  ร้านขนมหวาน 6 แห่ง -  ร้านอาหารตามสั่ง    2 แห่ง 

2.8 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

- วัตถุประสงค์ 

  จัดท าโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยการทดสอบแปลงปลูกไม้

หอม พืชสมุนไพร ปลูกไม้ผล ปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณคันกั้นน้ า ปลูกข้าวนาปีและนาปรังทดสอบระบบส่ง

น้ าและระบายน้ าเข้าออกแปลงพืชไร่และพืชสวน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยเริ่ม

ด าเนินการ เมื่อปี2542 เป็นต้นมา 



11 
 

 

- พ้ืนที่ด าเนินการ 

ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนเพชรบุรี หมู่ที่ 7 ต. ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  

โทรศัพท์ 0-3278-2024 

2.9 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 ประชากรส่วนใหญ่นับถืออิสลาม  มีมัสยิด 4  แห่ง 
  1.มัสยิดซีรอยุดดีน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

 2.มัสยิดมู่ฎีอะตุ้ลอิสลามิยะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 3.มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดกลาง)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
 4.มัสยิดมัสยิดนัศรุ้ลบารีย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 มีวัด 2 แห่ง 
 1.วัดไทรทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 2.วัดกุฏิ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
  ต าบลท่าแร้ง มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งเอกลักษณ์ท้องถิ่น ที่ส าคัญ คือ 

-  ประเพณถีือศีลอดในเดือนรอมฎอน. (رمضان )  ในทุกๆ  ปี ศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจ
ถือศีลอดเดือนรอมฎอน เป็นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ เพ่ือ
ฝึกฝนให้มวลมนุษย์รู้จักความอดกลั้นอดทน มีจิตใจหนักแน่น และไม่ท้อถอยอย่างง่ายดายต่อความยากล าบากที่เผชิญอยู่ ณ เบื้อง
หน้า 

- ประเพณี วันขึ้นใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา – ออกพรรษา วันลอยกระทง     
 - วัฒนธรรม การเคารพผู้อาวุโส 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-นายนิล  ปูอมปราณี มีภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์ 
-นายไพบูลย์ แดงประดับ มีภูมิปัญญาด้านเป็นหมอดิน 
-นางจ าลอง  นาคนคร      มีความรู้ความช านาญ เรื่องสมุนไพร 
-นางจ าปี  แก้วเกิด มีความรู้ความช านาญด้านการทอเสื่อกก 
-นายสวิง  มงคล มีความรู้ความช านาญด้านการถักหมวก ,กระเป๋า จากต้นธูปฤาษี 
-นางณัฐพิน  นิลสลับ มีความรู้ความช านาญด้านการท าลูกประคบสมุนไพร 
 
 



12 
 
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 ข้าวหมกไก่ 
 ข้าวหมกไก่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นอาหารจานเดียวยอดนิยม ที่ทั้งอร่อยรสเด็ดและมี
คุณค่าทางอาหาร ซึ่งชาวต าบลท่าแร้งมีความภาคภูมิใจ   
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บทที ่3 
สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

3.1 ค านิยาม 
ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับ

การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือตกค้างตามพ้ืนที่ว่างทั่วไป 
ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย 

สถานประกอบการค้า แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด และสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ขยะอินทรีย์จ าพวก 
เศษอาหารต่าง ๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ขยะรีไซเคิลจ าพวกแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม ยาง และ
ขยะทั่วไปจ าพวกเศษผ้า เศษไม ้และเศษวัสดุต่าง ๆ 

ขยะอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียที่เป็นพิษหรืออันตรายที่มาจากครัวเรือนและแหล่งธุรกิจ
เช่น โรงแรม สนามบิน ปั๊มน้ ามัน ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง ของเสียจ าพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉายหลอดไฟฟูา
ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ผ่านมาพบว่า แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในต าบล

ท่าแร้งมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นในทุกปี แม้ว่าทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่จะให้ความส าคัญและใส่ใจในการ
ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม แต่ปริมาณขยะก็ยังคงเพ่ิมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย
ด้าน ๆ ไม่ว่าจะเป็นจ านวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในต าบลท่าแร้ง ปี 2558 – 2560 
ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน) 
2558 365 
2559 370 
2560 375 

 

3.4 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งที่มีการด าเนินการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ไม่มีแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง จึงต้องจ้างเหมา
ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลกับบริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จ ากัด โดยนายประภาส  ชอบรัมย์ ส านักงานสาขาที่ 1 
เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางขนส่งไปกลับประมาณ 110 กิโลเมตร 
ซึ่งบริษทัก าจัดโดยคัดแยกขยะที่คาดว่าจะน ากลบมาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที่เหลือจากการคัดแยกที่ไม่สามารถน า
กลับมาใช้ได้ให้ใช้วิธีฝังกลบ และหรือก าจัดโดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลบนพ้ืนที่ของบริษัท ที่จะรองรับ
ปริมาณขยะเพียงพอตลอดระยะเวลา   
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3.5 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
(1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประชากรตามทะเบียนราษฎร์และ

ประชากรแฝง 
(2) ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด) หรือมีการจัดการแต่ไม่ครบถ้วน

ทั้งระบบ 
(3) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจของสภาพปัญหา ขาดความร่วมมือและความตระหนัก

ของสภาพปัญหา ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
(4) ประชาชนคัดค้านไม่เห็นด้วยให้มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพ้ืนที่ของตนเอง 
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือในการเก็บขนและ

ก าจัดไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพ่ือรองรับการคัดแยก
มูลฝอยที่ต้นทาง 

(6) ขาดกฎระเบียบบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
ปัญหาการจัดการขยะอันตรายชุมชน 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่รับขยะอันตรายไปก าจัด จึงส่งผลให้ขยะอันตรายถูก
เก็บสะสม ณ ส านักงาน 

(2) ไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการขยะพิษหรืออันตราย
จากชุมชน 

(3) โรงงานก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีจ านวน
น้อยไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และอยู่ห่างไกล 

(4) ประชาชนจ านวนน้อยยังไม่มีการคัดแยกขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

บทที ่๔ 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในในปัจจุบัน ประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัย

และจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใน
การด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ขึ้นเพ่ือให้จังหวัดขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 

4.1 กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย 
1. ก าหนดเปูาหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  (พ.ศ. 2559 - 

2564) 
2. วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด เพ่ือน ามาเป็นฐาน

คิดในการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area – Base Problems) 
3. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ ต้นทาง กลาง

ทาง และปลายทาง ดังนี้ 
- ต้นทาง              ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
- กลางทาง            เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปลายทาง           ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4. การน าหลัก 3Rs หรือ 3ช. คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycleหรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้

ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาค
ศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

4.2 พันธกิจ 
1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช.คือ3Rs: Reduce Reuse และ 
Recycleหรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 

3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย  เพ่ือน าไปจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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4. สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ 

4.3 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันตามแนวทาง  “ประชารัฐ” 

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 
3. เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่ และสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

4.4 เป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2561 
1. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3. ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
4. ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะ

มูลฝอย 

4.5 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2561 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน  มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง 
3. ร้อยละ 30 ของขยะมูลฝอย ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
4. ร้อยละ 40 ของขยะมูลฝอย ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. สวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท ร้อยละ 100 
6. ร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

(อถล)”  

4.6 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินการตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง การถ่ายทอดนโยบายหลัก การก ากับ ติดตาม เร่งรัดการ

ด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพ้ืนที่ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
2. เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป  โดยก ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอย (Clusters) การก าจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย 
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4. สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่ต้นทางให้กับ

ประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 

6. ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ  รวมถึงให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการ 

7. สนับสนุนการจัดหาพ้ืนที่ในการจัดการหรือก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง 

9. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี 
1. ร่วมกับจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
2. ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป โดยด าเนินการปิด และ/หรือ

ปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
3. ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย

และขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพ่ือส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4. การรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริม

ภาคเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี 
5. จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยหรือการก าจัดขยะมูลฝอย 
6. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการคัด

แยก เก็บรวบรวม การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย
ให้เหมาะสม เป็นต้น 

7. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับท้องถิ่น 
8. ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมูลฝอย ให้เอกชนด าเนินการ

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีบริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
9. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสาร และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง 

10. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
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แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

มาตรการ เป้าหมาย กิจกรรมหลัก หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 มาตรการ    
การลดปริมาณ และคัด
แ ย ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย          
ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 

1. ขยะมูลฝอย ชุมชนที่
เกิดข้ึนใน ปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 30 ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

1.1 โครงการตาวิเศษ จัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และ
ปลูกสร้างจิตส านึกเด็กและเยาวชน
ให้รักสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด  

1 . 2  กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ใน
เรื่อง 3Rs หรือ 3 ช. วิธีการลด    
คัดแยกขยะ วิธีการน าขยะมูลฝอย 
มาใช้ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 
อปท. จัดกิจกรรมให้ความรู้ 3Rs 
หรือ 3 ช. คือ วิธีการลดปริมาณ
ขยะและคัดแยกขยะ การน าขยะ
มูลฝอย กลับมาใช้ประโยชน์ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการภาคเอกชนลด ละ 
เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
ห รื อ น า ถุ ง พ ล า ส ติ ก แ ล ะ โ ฟ ม 
กลับมาใช้ประโยชน์ หรือขอความ
ร่ วมมื อจาก  ภาค เอกชนไม่ ใช้
ถุงพลาสติก ใส่สินค้าและให้สร้าง
แรงจูงใจให้แก่ประชาชน ในการใช้
ถุงผ้าแทน 

ส านักปลัด 

 
. 
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มาตรการ เป้าหมาย กิจกรรมหลัก หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 มาตรการ    
การลดปริมาณ และคัด
แ ย ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย          
ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 

2. ครัวเรือน ร้อยละ 50 
เ ข้ า ร่ ว ม ค รื อ ข่ า ย 
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย 

2.1 จัดให้มีเครือข่าย “อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” ซึ่งเป็น
เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 
โดยสมัครใจของประชาชนและ
บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัคร
ใจ มีความเสียสละและอุทิศตนใน
การท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย การปกปูองและรักษา
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
โดย อถล. ที่เกิดขึ้นจะต้องมี
ครัวเรือน ในพ้ืนที่เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด  
 

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับ
ลงทะเบียนอาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์
โลก 
2.3 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกมี
หน้ าที่ ให้ ค ว ามรู้ ป ร ะชาชน ใน
หมู่บ้ าน/ชุมชนเกี่ ยวกับการลด
ปริมาณและคัดแยกขยะ  
2.4 รายงานผลการลงทะเบียน
ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
“อาสาสมั ค รท้ อ งถิ่ น รั กษ์ โ ล ก 
(อถล.)” ผ่านระบบสารสนเทศกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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มาตรการ เป้าหมาย กิจกรรมหลัก หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 มาตรการ    
การลดปริมาณ และคัด
แ ย ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย          
ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 

3. หมู่บ้าน ร้อยละ 100 
จัดตั้งจุดรวบรวมขยะ 
อันตรายชุมชน 

3.1 จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถังขยะ
อันตรายอย่างน้อย หมู่บ้านละ 1 
แห่ง 

ส านักปลัด  
 

3.2 รายงานการจัดตั้งจุดรวบรวม
ขยะอันตรายชุมชน ผ่านระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น 

มาตรการที่ 2 มาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ การ
เก็บขนขยะ มูลฝอยของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น (กลางทาง) 

4. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 100 มี
ภาชนะ รวบรวมขยะมูล
ฝอย แบบแยกประเภทใน 
ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ
สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 

4.1 ส ารวจสวนสาธารณและ
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ 
เ พ่ื อประ เมินสถานการณ์ และ
เตรียมการจัดหาภาชนะ 

ส านักปลัด 

 4.2 จัดหาภาชนะรองรับขยะมูล
ฝ อ ย แ บ บ แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น
ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ส ถ า น ที่
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ครบ
ทุกแห่ง 

 4.3 จัดหายานพาหนะขนส่งขยะมูล
ฝอยและพนักงานประจ ารถให้
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึน 

 4.4 ตรวจสอบและปูองกันมิให้ขยะ
มูลฝอย น้ า หรือสิ่งอ่ืนที่เกิดจาก
การขนส่งขยะมูลฝอย ตกหล่น
รั่วไหลออกจากรถเก็บขนขยะมูล
ฝอย 

 4.5 การท าความสะอาด
ยานพาหนะให้มีความสะอาด เป็น
ประจ าทุกครั้งที่มีการขนส่งขยะ 
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มาตรการ เป้าหมาย กิจกรรมหลัก หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 3 ขยะมูล
ฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ (ปลายทาง) 

5. ขยะมูลฝอย ชุมชนที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 40 ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ 

5.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและ
ผ่านกระบวนการคัดแยกแล้ว ถูก
น าไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ส านักปลัด  
 

5.2 รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะที่ 
อปท. เก็บขนไปก าจัดที่ระบบก าจัด 
หรือประสานขอตัวเลขปริมาณที่บ่อ 
หรือระบบก าจัดของเอกชนที่ อปท. 
จ้างเก็บ/ขน/ก าจัด เพ่ือจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
ของอปท. และรายงานข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศ สถ. 

กองคลัง 
ส านักปลัด 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
ที่  67/๒561 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

------------------------------------------ 
ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บท

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕64) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  จัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) และนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศสถานีโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นรูปธรรม และได้เร่งรัดมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี โดยใช้
หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ 

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด และ
จัดท าระบบการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ  
๓Rs และหลักการประชารัฐ  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี จึงแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอบ้านแหลม โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
1.1  นายเสน่ห์  แก้วระยับ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ประธานคณะท างาน 
1.2  นางสาววิมลรัตน์  ลีอร่าม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง    คณะท างาน 
1.3  นายสมศักดิ์  สินคงอยู่ ประธานสภา อบต.ท่าแร้ง     คณะท างาน 
1.4  นายสมโภชน์  เนตรสุข   รองประธานสภา อบต.ท่าแร้ง     คณะท างาน 
1.5  นายเอกราช  โครงเซ็น สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 2     คณะท างาน 
1.6  นายมานิต  รอดเสม สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 3     คณะท างาน 
1.7  นายนคร  สร้อยมาลี   สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 4        คณะท างาน 
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1.8  นายเมธา  สุทโน   สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 5           คณะท างาน 
1.9  นายไชยพร  มีอิน สมาชิกสภา อบต.ท่าแร้ง หมู่ที่ 7           คณะท างาน 
1.10 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าแร้ง           คณะท างาน 
1.11 นายวัฒนา  แก้วระยับ  ก านันต าบลท่าแร้ง                    คณะท างาน   
1.12 นางนงนุช  สิงห์เทียน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1                    คณะท างาน   
1.13 นายภานุวัฒน์  โครงเซ็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2                    คณะท างาน   
1.14 นายมาณู  รอดเสม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3                    คณะท างาน         
1.15 นายชาลี  จารีย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4                    คณะท างาน           
1.16 นายเอกสิทธิ์  เพ่ิมชัย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6                    คณะท างาน           
1.17 นายอธิวัฒน์  นาคสุข  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7                    คณะท างาน           
1.18 นายอ าพล  สีสว่าง   หัวหน้าส านักปลัด                       คณะท างาน 
1.19 นางสาวน้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม            คณะท างาน           
1.20 นางบูชารัตน์  สนจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง      คณะท างาน/เลขานุการ   
1.21 นายธนาธร  พุ่มพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ           
๒. อ านาจและหน้าที่ 
2.1  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
2.2  จัดท าแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดทิศทางและ

เป้าหมายในการด าเนินงานให้แก่หมู่บ้านในพ้ืนที่ 
2.3  ก าหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้าน แห่งละ ๑ จุด 
๒.๔  ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน

ในพ้ืนที ่
๒.๕  สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน เพ่ือน าไปด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น 
๒.๖  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเดินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

“จังหวัดสะอาด” เสนอต่อนายอ าเภอบ้านแหลม 
2.๗  หน้าที่อืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป    

    สั่ง  ณ  วันที่   7  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕61 

 
                   (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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บัญชีรถเก็บขนขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทรถ ความจุ จ านวน (คัน) 
1 อบต.ท่าแร้ง รถบรรทุกขยะ  

ชนิดอัดท้าย 
6 ตัน 1 คัน 

2 อบต.ท่าแร้ง รถมอเตอร์ไซ  
ชนิดลากจูง 

50 กิโลกรัม 1 คัน 

 
 
 
 
 


