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คำนำ 
 

  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ
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การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เกิดความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ส่วนที่  1  บทนำ 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 

  จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบด้วยหลายสาเหตุ
ปัจจัย และจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหน่ึงในหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใน
ด้านต่างๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ยังขาดประสิทธิภาพและขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวง 
มหาดไทยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เกิดความต่อเน่ือง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2565 – 2570) 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 
พ.ศ. 2565 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นกรองแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1.2  วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสอดคล้องตามแนวนโยบายการจัดการขยะ
ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

1.3  เป้าหมาย 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่าง
มีประสิทธิภาพ และถูกหลักวิชาการ 

1.4  นิยามและความหมาย 

  มูลฝอย  หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง สัตว์หรือที่ อ่ืน 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข, 2535) 

  ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง สัตว์หรือที่
อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือ ครัวเรือน ยกเว้นวัสดุ



ที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) 

  ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสีย และ
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้เศษอาหาร ใบไม้เศษ เน้ือสัตว์ เป็นต้น 
แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อย
สลายน้ีเป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะ ทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548)  

  ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุ
เหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง เครื่องด่ืมแบบ UHT 
กระป๋องเครื่องด่ืม เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สำหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับ
ที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะ ทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) 

  ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบ หรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค 
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคาย
เคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายน้ี เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบ
ประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลภิษ, 2548) 

  ขยะทั่วไป (General waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ ย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ ก่ึงสำเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอล์ยเป้ือนอาหาร เป็นต้น สำหรับขยะทั่วไปน้ีเป็นขยะที่มี
ปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548) 

  มูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณมากหรือมีความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยน้ันแล้ว สามารถทำให้เกิดโรคได้ 

  กรณีมูลฝอยดังต่อไปน้ีเกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์รวมท้ัง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือ (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติด
เช้ือ, 2545) 



(1) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตร ศพ
หรือซากสัตว์และการใช้สัตว์ทดลอง 

(2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะท่ีทำด้วยแก้ว สไลด์
และกระจกปิดสไลด์ 

(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเช้ือโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆและ
ท่อยาง 

(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเช้ือร้ายแรง 

 

 
  



ส่วนที่  2  ข้อมูลทั่วไป 

 

2.1  ที่ตั้ง  

  ตำบลคุ้งน้ำวน เป็นตำบลเก่าแก่ด้ังเดิมตำบลหน่ึงของอำเภอเมืองราชบุรี  ต้ังขึ้นเมื่อประมาณ  
ปี พ.ศ. 2441 (รศ.117) หรือราวสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ตำบลคุ้งน้ำวนท่ีมีช่ือเรียกดังกล่าว 
เน่ืองจากแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านตำบลบริเวณท่ีเป็นโค้งน้ำ เมื่อน้ำไหลลงมามากๆ  น้ำจะพุ่งแรงปะทะกับชาย
ตลิ่งบริเวณโค้งทำให้เกิดตลิ่งพังเว้าเข้าไปเรียกว่า “คุ้ง” และน้ำในแม่น้ำที่ไหลเข้าไปบริเวณน้ันปะทะกับตลิ่ง
ตรงบริเวณคุ้งจะมีลักษณะหมุนวนตามคุ้งก่อนจะไหลออกและผ่านไป จึงได้ต้ังช่ือตำบลว่า “ตำบลคุ้งน้ำวน” 
บริเวณคุ้งที่เกิดน้ำวนจะอยู่บริเวณใต้วัดโคกพิกุลเรียงและอยู่บริเวณเหนือวัดราชคามข้ึนไป 

  ตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ต่อมามีการจัดต้ัง
สภาตำบลคุ้งน้ำวน ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 22/2499 ลงวันที่ 8  มีนาคม 2499 เรื่อง ระเบียบ
บริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มี
สภาพเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนท่ี 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2539 มีสถานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และปรับขนาดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด
กลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

  การจัดรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหน่ึงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้ี  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงนับเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาลได้มีการ
กระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วน
ร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเอง เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
อย่างแท้จริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีเน้ือที่ ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  9,375  ไร่
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,144 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,589 คน แยกเป็นชาย 1,639 คน หญิง 
1,950 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  239.27 คน : ตารางกิโลเมตร 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางป่า  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลส่ีหมื่น  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

 ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลบางย่ีรงค์  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม   



 ทิศตะวันตก ติดต่อกับคุ้งกระถิน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ที่ต้ังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านวัดโคก หมู่ที่ 3 ตรงข้ามวัดโคก
พิกุลเรียง  โดยได้ย้ายมายังอาคารสำนักงานใหม่ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 2553 

2.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ตำบลคุ้งน้ำวน  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำติดกับแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียว อุ้มน้ำได้ดี ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน แต่เน่ืองจากมีคลองอยู่ในพ้ืนที่หลายสาย โดยเช่ือมต่อ
กับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้มีน้ำเพียงพอใช้ในการเกษตร ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากประปาหมู่บ้าน โดยมี
ทั้งประปาผิวดินและประปาบาดาล ในฤดูฝนมีฝนตกมาก ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 พ้ืนที่ลาดลงฝั่งแม่น้ำ
และค่อนข้างต่ำกว่าบริเวณอ่ืนทำให้มักเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลาสั้นๆ ขึ้นอยู่กับว่าน้ำในแม่น้ำแม่กลอง
หลากมากน้อยเพียงใด   

2.3  ลักษณะภูมิอากาศ  

 ตำบลคุ้งน้ำวน มีสภาพอุณหภูมิทั่วไปร้อนจัด ฝนไม่ค่อยตกและไม่หนาวจัด ตำบลคุ้งน้ำวนอยู่ในเขต
ร่องมรสุม อากาศร้อนช้ืนโดยเฉพาะในฤดูแล้ง อากาศค่อนข้างร้อน โดยมีช่วงฤดูเริ่มจาก 

 - ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

 - ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคมของทุกปี 

 - ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

2.4  ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร  
 ประชากร  โดยประชากรใน ปี พ.ศ. 2564 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร จำนวนประชากร
รวม 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 บ้านคุ้งกระถิน 202 276 351 627  
2 บ้านม้าลาย 141 219 242 461  
3 บ้านวัดโคก 130 205 211 416  
4 บ้านท่าใหญ่ 142 197 265 462  
5 บ้านบางพังข้าม 98 142 179 321  
6 บ้านคลองตาจ่า 189 263 301 564  
7 บ้านคลองตาจ่า 259 337 401 738  

รวม 1,161 1,639 1,950 3,589  
ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองราชบุรี (เดือน ธันวาคม  2564) 

ตำบลคุ้งน้ำวน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 3,589 คน แยกเป็น ชาย 1,639 คน             
คิดเป็นร้อยละ 45.66 หญิง 1,950 คน คิดเป็นร้อยละ 54.34 



แผนภูมิแสดงจำนวนประชากร ป ี2559 – 2564  

 

แผนภูมิแสดงจำนวนครัวเรือน  ปี 2559 – 2564  

 

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน  ตำบลคุ้ งน้ำวน  ระหว่างปี  พ .ศ . 2559 – 2564  
มีแนวโน้มอัตราการเพ่ิมขึ้นเป็นประจำทุกปี 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง แยกตามช่วงอายุ 
 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 สรุปจำนวนที่อาศัยอยู่จริง  ณ  ปี 2562 
 มีครัวเรือนทั้งหมด 730 ครัวเรือน 
 จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 2,034  คน 
 เพศชาย 918 คน 
 เพศหญิง 1,116 คน 
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จำแนกจากชว่งอายุในข้อมูล  จปฐ. 

ช่วงอายุ 
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม 

คน % คน % คน % 
1 เดือน ถึง 5 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

1 ปี 1 เดือน – 2 ปี 2 0.10 6 0.29 8 0.39 

3 ปี – 5 ปี 14 0.69 26 1.28 40 1.97 

6 ปี – 12 ปี 55 2.70 55 2.70 110 5.41 

13 ปี – 14 ปี 20 0.98 15 0.74 35 1.72 

15 ปี – 18 ปี 36 1.77 40 1.97 76 3.74 

19 ปี – 25 ปี 67 3.29 72 3.54 139 6.83 

26 ปี – 34 ปี 96 4.72 80 3.93 176 8.65 

35 ปี – 49 ปี 192 9.44 212 10.42 404 19.86 

50 ปี – 59 ปี 168 8.26 181 8.90 349 17.16 

60 ปี ขึ้นไป 268 13.18 429 21.09 697 34.27 

รวม 918 45.13 1,116 54.87 2,034 100.00 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจำปี ๒๕62) 

 ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 697 คน คิดเป็นร้อยละ 34.27 
รองลงมาคืออายุ 35 ปี – 49 ปี จำนวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86 และอายุ 50 ปี – 59 ปี จำนวน 
349 คน คิดเป็นร้อยละ 17.16  

2.5  อาชีพของประชาชนในตำบล  
การเกษตร   
การปลูกพืชผกั  

ชื่อ จำนวน/ครัวเรือน พื้นทีเ่พาะปลกู/ไร่ 
หมู่ที่ 1บ้านคุ้งกระถิน 2 1.25 

หมู่ที่ 2 บ้านม้าลาย 0 0 

หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก 3 6.25 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ 0 0 

หมู่ที่ 5 บ้านบางพังข้าม 4 10.75 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า 1 0.25 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาจ่า 0 0 

รวม 10 ครัวเรือน 18.50 ไร ่



การปลูกไม้ผล    

ชื่อ จำนวน/ครัวเรือน พื้นทีเ่พาะปลกู/ไร่ 

หมู่ที่ 1บ้านคุ้งกระถิน 9 31 

หมู่ที่ 2 บ้านม้าลาย 4 10 

หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก 5 16 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ 8 33.5 

หมู่ที่ 5 บ้านบางพังข้าม 13 50 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า 9 42 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาจ่า 32 129 

รวม 80 ครัวเรือน 311.50 ไร ่

การปลูกไม้ยืนต้น     

ชื่อ จำนวน/ครัวเรือน พื้นทีเ่พาะปลกู/ไร่ 

หมู่ที่ 1บ้านคุ้งกระถิน 33 226.3 

หมู่ที่ 2 บ้านม้าลาย 24 121 

หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก 16 167.1 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ 32 340.1 

หมู่ที่ 5 บ้านบางพังข้าม 41 325.9 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า 83 427.2 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาจ่า 78 603.2 

รวม 307 ครัวเรือน 2,210.70 ไร่ 

การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   จำนวน   2  ครัวเรือน  จำนวน 23.97 ไร่ 

ชื่อ จำนวน/ครัวเรือน พื้นทีเ่พาะปลกู/ไร่ 
หมู่ที่ 1บ้านคุ้งกระถิน 1 22.97 

หมู่ที่ 6 บ้านตลองตาจ่า 1 1 

ที่มา :สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 

  



ข้อมูลร้านค้า บริษัท  ห้างร้านในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 

กิจการร้านค้าจำนวน   17  แห่ง 
ลำดับ ชื่อ -นามสกุล สถานทีต้ั่ง หมายเหตุ 

1 นางสนม      บุญมีพิพิธ เลขที่ 90 หมู่ที่ 1  
2 นางสาวญาติมา   ชำนาญพูด เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 
3 นายเทวนาถ    สุนทระศานติก เลขที่ 99    หมู่ที่ 2 
4 นางทองพูล    แก้วทอง เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 
5 นายกำพล     เสาร์เกิด เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 2 
6 นางทัศพร     ย่ิงยงคูณ เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 3 
7 นายสมบัติ    จิรพุทธกร เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 3 
8 นางยุภา       เรืองตระกูล เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 4 
9 นางสาวจารุวรรณ  รุจิเรก เลขที่ 9/2  หมู่ที่ 4 

10 นางนพพร    สวนผลไม้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 
11 นางเกษร    นาคผจญ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 
12 นางเสรี    สุวรรณบำรุง เลขที่ 46 หมู่ที่ 5 
13 นางรินรนา  พรหมสุรักษ์ เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 
14 นายบุญส่ง   บำรุงทรัพย์ เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 
15 นายสมุทร     อุณหะ เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 7 
16 นางวลัย    อ่อนละมูล เลขที่ 46 หมู่ที่ 7 
17 นางนิภา   สกุณา เลขที่ 41 หมู่ที่ 7 

กิจการร้านอาหารตามสั่งจำนวน   11  แห่ง 
ลำดับ ชื่อ -นามสกุล สถานทีต้ั่ง หมายเหตุ 

2 นางณัฐพัชร  ฤทธ์ิรงค์ เลขที่ 22 หมู่ที่ 1  
3 นายศาสตรา  ฤทธ์ิรงค์ เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 
1 นางพิราพร  ช้างน้อย เลขที่20/1 หมู่ที่ 2 
4 นางวิลัย   ณรงค์รอน เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 
5 นางสุดจิตร  จำรัสศรี เลขที่ 50/2 หมู่ที่ 3 
6 นายประสาน   กลิ่นสักโก เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 3 
7 นายเจียมรัตน์  ไกรจร เลขที่ 28 หมู่ที่ 3 
8 นายบุญยัง หนูจันทร์ เลขที่ 13 หมู่ที่ 4 
9 นางยุภา  เสาธงชัย เลขที่ 54/1 หมู่ที่ 6 

10 นางสมศรี  สำรวมจิตร เลขที่ 64/1  หมู่ที่ 6 
11 นางราตรี  สกุลณาวรรณ เลขที่ –  หมู่ที่ 6 

กิจการโรงทำกระบะกล้วยไม้  จำนวน 1 แห่ง 
1 นายอภิชาต   อุ้ยเว้ง เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 6  

กิจการโรงเก็บมะพร้าว  จำนวน 1 แห่ง 
1 นางเจียมจิต  บัวงาม เลขที่ 5 หมู่ที่ 6  

� �



กิจการโรงทำมะพร้าวขาวดำ จำนวน  9 แห่ง 
1 นางพิราพร  ช้างน้อย เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 2  
2 นายพงษ์ศักด์ิ  ใจสาร เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 2  
3 นางณัฐปภัทร์  แก้วทอง เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2  
4 นางสาวละออง  วิทยา เลขที่ 36 หมู่ที่ 5  
5 นางสาวพัชรีรัตน์  รติเบญพัฒน์ เลขที่ 20 หมู่ที่ 5  
6 นายอนุเทพ  วัชริช เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 7  
7 นายศิริวัฒน์  เจียมเจริญ เลขที่ 65 หมู่ที่ 7  
8 นายอรรถพล  แซ่อ้ึง เลขที่ 6/2  หมู่ที่ 7  
9 นายพิษณุ  แซ่อ้ึง เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 7  

กิจการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน 4 แห่ง 
1 นางรินทร์ลภัส  กรดเครือ เลขที่ 54/1  หมู่ที่ 1  
2 นายนภัทร  เธียรภัทรา เลขที่ 74 หมู่ที่ 3  
3 นายวินัย   เถื่อนโห้ เลขที่ 9/4 หมู่ที่ 4  
4 นายบัญชา   ศรีพิกุลทองดี เลขที่ 44 หมู่ที่ 6  

กิจการร้านตัดผม จำนวน   2   แห่ง 
1 นายประสาร  กลิ่นสักโก เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 3  
2 นายองอาจ  แก้วอุดม เลขที่ 91 หมู่ที่ 4  

กิจการโรงงานผลิตแป้งทากันยุงจำนวน   1  แห่ง 
ลำดับ ชื่อ -นามสกุล สถานทีต้ั่ง หมายเหตุ 

1 นายยังชิน  แก้วชัยเจริญกิจ 129 หมู่ที่ 7  
กิจการห้องเช่า   จำนวน 3 แห่ง 

1 นายจารุชา  มณูกิตติกร เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 3  
2 นายยอดชาย   เกิดดวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 3  
3 นายกมลชัย  บำรุงทรัพย์ เลขที่ 103 หมู่ที่ 7  

กิจการโรงทำกระเป๋าหนงั   จำนวน 1 แห่ง 
1 นางวงศ์ศิริ   เทพนิมิตร เลขที่ 96 หมู่ที่ 4  

กิจการรับทำ พ.ร.บ.  จำนวน  1 แห่ง 
1 นายณัฐวัฒน์  วิจิตรสอน เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2  

กิจการโรงทำเส้นขนมจีน จำนวน  1 แหง่ 
1 นายสาธิต  ไข่เพ็ชร เลขที่ 41  หมู่ที่ 6  

กิจการร้าน ปะ ผุ เคาะ พน่ส ี
1 นายไพฑูรย์  ศาภิมล เลขที่ 60 หมู่ที่ 1  

กิจการร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
1 นายสิทธิชัย  บุญชู เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1  
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เสารับส่งสัญญาณโทรศัพทจ์ำนวน 4 แห่ง 
1 บริษัท ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) หมู่ที่  1  
2 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 3  
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 7  
4 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม หมู่ที่ 7  

ที่มา : กองคลงั อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมีนาคม 2565) 

รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2562 

พ้ืนที่ 
จำนวน 

ครัวเรอืน 
จำนวน 
คน 

แหล่งรายได้ครัวเรอืนเฉลี่ย (บาท/ปี) 
รายได้ครัวเรือน 
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายได้บุคคล 
เฉลี่ย (บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น 

ปลูก เลี้ยง 
หาเอง 

หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งกระถิน 144 377 235,152.78 2,777.78 3,180.56 0.00 241,111.11 92,095.49 

หมู่ที่ 2 บ้านม้าลาย 87 239 260,367.82 1,724.14 1,990.80 0.00 264,082.76 96,130.54 

หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก 75 259 244,133.33 0.00 0.00 0.00 244,133.33 70,694.98 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ 96 265 212,500.00 0.00 1,770.83 0.00 214,270.83 77,622.64 

หมู่ที่ 5 บ้านบางพังข้าม 65 161 228,307.69 0.00 1,076.92 0.00 229,384.62 92,608.70 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า 109 265 219,816.51 1,834.86 1,100.92 0.00 222,752.29 91,622.64 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาจ่า 154 468 163,409.09 5,422.08 12,467.53 194.81 181,493.51 59,722.22 

เฉลี่ยรวมทุกพ้ืนที ่ 730 2,034 218,067.12 2,171.23 3,987.95 41.10 224,267.40 80,489.28 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจำปี ๒๕62) 

 ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 80,489.28 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 
224,267.40 บาทต่อปี ตำบลคุ้งน้ำวนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 2  จำนวน 
96,130.54 บาท/คน/ปี รองลงมาหมู่ที่ 5 จำนวน 92,608.70 บาท/คน/ปี ตำบลคุ้งน้ำวนที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีน้อยที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 7 จำนวน 59,722.22 บาท/คน/ปี   

 สภาพเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ประชากรส่วน
ใหญ่สำหรับทิศทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่พบว่า มีอัตราการขยายตัวพอประมาณ ในส่วนรายได้ของประชากรพบว่า 

  -  ครัวเรือนมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐.- บาทต่อปี ร้อยละ ๑๐๐ 

  -  ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้ ร้อยละ 94.99 

  -  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ร้อยละ 87.53 

 

  



จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 

ประเภทอาชพี 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

กำลังศึกษา 157 7.72 162 7.96 319 15.68 

ไม่มีอาชีพ 30 1.47 72 3.54 102 5.01 

เกษตรกรรม – ทำนา 2 0.10 2 0.10 4 0.20 

เกษตรกรรม – ทำไร ่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

เกษตรกรรม – ทำสวน 121 5.95 151 7.42 272 13.37 

เกษตรกรรม – ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

พนักงาน-รับราชการ 71 3.49 49 2.41 120 5.90 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.05 3 0.15 4 0.20 

พนักงานบริษัท 39 1.92 49 2.41 88 4.33 

รับจ้างทั่วไป 404 19.86 384 18.88 788 38.74 

ค้าขาย 50 2.46 195 9.59 245 12.05 

ธุรกิจส่วนตัว 40 1.97 27 1.33 67 3.29 

อาชีพอ่ืนๆ  3 0.15 22 1.08 25 1.23 

รวม 918 45.13 1,116 54.87 2,034 100.00 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจำปี 2562) 
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 ประชากรในตำบลคุ้งน้ำวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 788 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.74 รองลงมาอยู่ในช่วงกำลังศึกษา จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 15.68 และอยู่ในอาชีพเกษตร-ทำ
สวน จำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน (ทำสวน) ทั้งทำ
สวนไม้ยืนต้น โดยมีไม้มะพร้าวเป็นพืชหลัก รองลงมา คือ กล้วย มะม่วง ชมพู่ มะละกอ มีการทำสวนไม้ล้มลุก
บางส่วน เช่น กล้วยไม้ แก้วมังกร นอกจากน้ียังมีการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การเล้ียงปลาในกระชัง และ
การทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว รายได้ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การผลิตกระบะมะพร้าวสำหรับปลูกกล้วยไม้ การผลิตกระเป๋าหนัง การทำ
มะพร้าวขาว เป็นต้น 

ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม/องคก์ร/ 
แกนนำ/กองทนุ 

จำนวน
สมาชิก 

ประธานกลุ่ม/องคก์ร/ 
แกนนำ/กองทนุ 

ที่ต้ังกลุ่ม/องคก์ร/ 
แกนนำ/กองทนุ 

1 สภาเด็กและเยาวชนตำบล 
คุ้งน้ำวน 

18 คน นายชลชาติ  มีจำรัส ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3 

2 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคุ้ง
น้ำวน 

259 คน นางอัญชัน  ไพศาลนันทน์ ที่ทำการกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
ตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3 

3 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบล 
คุ้งน้ำวน   

320 คน นายสันติ  พุทธวงศ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
คุ้งน้ำวน หมู่ที่ 6 

4 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานตำบลคุ้งน้ำวน 

43 คน นางสุวณีย์ เหล่าสุวรรณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
คุ้งน้ำวน หมู่ที่ 6 

5 กลุ่มวิสาหกิจชมุชนธรรมเกษตร 64 คน นายพิศิษฐ์  ปิตนิันท์พิบูล บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 6 

6 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลคุ้งน้ำวน 

503 คน นางเจียมจิต บวังาม หมู่ที่ 6 

7 กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการเกษตร 30 คน นายสันติ พุทธวงศ์ หมู่ที่ 6 

8 กองบุญวันละบาทตำบล 
คุ้งน้ำวน 

1,405 
คน 

นายพิศิษฐ์  ปิตนิันท์พิบูล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3 

9 กองทุนหมู่บ้าน   
บ้านคุ้งกระถิน 

235 คน นายเสนาะ  นพแก้ว ที่ทำการกองทนุหมู่บ้าน  
บ้านคุ้งกระถิน หมู่ที่ 1 

10 กองทุนหมู่บ้าน   
บ้านม้าลาย 

127 คน นายชัยพรอาจจรูญ ที่ทำการกองทนุหมู่บ้าน  
บ้านม้าลาย บ้านเลขที่ 31หมูท่ี่2 

11 กองทุนหมู่บ้าน   
บ้านโคกพิกุลเรยีง 

93 คน นายกิตติศักดิ์  
เจียมจันทรเศขร 

ที่ทำการกองทนุหมู่บ้าน  
บ้านโคกพิกุลเรยีง  
บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 3 

12 กองทุนหมู่บ้าน  
บ้านท่าใหญ ่

230 คน นายอุบล เอี่ยมละมัย ที่ทำการกองทนุหมู่บ้าน บ้านท่า
ใหญ่ บ้านเลขที ่79 หมู่ที่ 4 

13 กองทุนหมู่บ้าน   
บ้านบางพังข้าม 

85 คน นางวัฒนาวรรณ คัมมกสิกิจ ที่ทำการกองทนุหมู่บ้าน  
บ้านบางพังข้าม หมู่ที่ 5 

14 กองทุนหมู่บ้าน   
บ้านคลองตาจ่า 

244 คน นางเจียมจิตบัวงาม ที่ทำการกองทนุหมู่บ้าน 
บ้านคลองตาจ่า หมู่ที่ 6 

15 กองทุนหมู่บ้าน   
บ้านคลองตาจ่า 

160 คน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ ที่ทำการกองทนุหมู่บ้าน  
บ้านคลองตาจ่า หมู่ที่ 7 
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ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม/องคก์ร/ 
แกนนำ/กองทนุ 

จำนวน
สมาชิก 

ประธานกลุ่ม/องคก์ร/ 
แกนนำ/กองทนุ 

ที่ต้ังกลุ่ม/องคก์ร/ 
แกนนำ/กองทนุ 

16 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
(กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน) 

9 คน นางสาวอุทุมพร  ประชากร บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 3 
ตำบลคุ้งน้ำวน 

17 กลุ่มปรับปรงุผลผลิต 
(กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน) 

9 คน นายอรุณ  สุขสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 4  
ตำบลคุ้งน้ำวน 

18 ชมรมผู้สูงอายรุกัษ์สุขภาพ
ตำบลคุ้งน้ำวน 

274 คน พ.ท.สินชัย   เชาว์โน หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน 

 

2.6  ข้อมูลการจัดการขยะในตำบล  

 ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองมี
ปริมาณ 2 ตันต่อวัน หรือประมาณครัวเรือนละ 2 กิโลกรัมต่อวัน ( 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน) รวมแล้วมีขยะจาก
บ้านเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ปริมาณเดือนละ 60 ตัน จากแนวโน้มการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ มีการประกอบกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและการต้ัง
บ้านเรือนเพ่ิมขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
ได้จ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีขยะตกค้างเหลืออยู่ในพ้ืนที่ (โดยดำเนินการจัดเก็บขยะวัน
เว้นวัน หรือทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันเสาร์) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนดำเนินการบริหาร
จัดการขยะโดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน ทิ้ง ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน 

ที่มา : สำนักงานปลัด อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมกราคม 2564) 

       

 



ส่วนที่  3   
โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัตกิารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

มาตรการที่  1  :  ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะ 3Rs 

5,000 กลุ่มเป้าหมายมีการคัด
แยกขยะต้นทางร้อยละ 
90 

ผู้นำ อสม. อถล. และ
ประชาชน จำนวน 100 
คน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  - Big Cleaning Day 
สถานที่สาธารณะ 
สถานที่ท่องเทีย่ว 
สถานที่ราชการ 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน 
โรงเรียน ส่วนราชการ 
พนักงาน อถล. และ
ประชาชน จำนวน 50 คน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลด คัด
แยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูล
ฝอย  

5,000 ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ 
50 ตระหนักและให้ความ
ร่วมมือ ลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

จำนวน 3 ป้าย ติดตั้งหมู่ที่ 
1 , หมูท่ี่ 3 และหมู่ที่ 6 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

�

  



มาตรการที่  1  :  ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
การลด การคัดแยก และใช้
ประดยชน์จากขยะผ่านเว็บไซต์
ของ อบต. 

- ประชาชนร้อยละ 50 
ตระหนักและลด คัดแยก
และใช้ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอยและเลอืกใช้สินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

เผยแพร่อย่างน้อย 3 เรื่อง 
- ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟม 
- เลือกใช้สินคา้และบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
- คัดแยกขยะตามหลัก 
3Rs 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

5 ประสานหน่วยราชการ 
ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมทำ MOU 
ในการลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

- หน่วยงานราชการ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ร้อยละ 
50 ร่วม ลด ละ เลิกการ
ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ในองค์กร 

หน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 
7 แห่ง 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

6 กำหนดมาตรการลด ละ เลิกการ
ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร อบต.
คุ้งน้ำวน 

- ไม่มีการใช้โฟมในกิจกรรม/
สำนักงานอบต.คุ้งน้ำวน 
ร้อยละ 100 

ผู้บริหารและพนักงาน 
จำนวน 36 คน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

 

  



มาตรการที่  2  :  ด้านการจัดการขยะกลางทาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 มาตรการทำความสะอาด
ยานพาหนะให้มีความสะอาดเป็น
ประจำทุกครั้งที่มีการขนขยะ 

- มีการทำความสะอาดรถ
ทุกครั้ง ร้อยละ 100 ที่มี
การขนขยะ 

รถเก๊บขนขยะ (ขยะ
อันตราย/ขยะติดเชื้อ) 
จำนวน 1 คัน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

2 จัดทำปฏิทินการเก็บขนขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อ 

- ดำเนินการเก็บขนขยะ
ตามปฎิทินร้อยละ 100 

หมู่ที่ 1 - หมูท่ี ่7  
ตำบลคุ้งน้ำวน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

3 สำรวจจุดรวบรวมหรือถังขยะ
อันตรายชุมชนและดำเนินการให้
อยู่ในสภาพที่มแีละความพร้อมใช้
งานเสมอ 

- จุดรวบรวมหรือถังขยะ
อันตรายชุมชน มีอยู่และ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ร้อยละ 100 

หมู่ที่ 1 - หมูท่ี ่7  
ตำบลคุ้งน้ำวน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

4 มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะหน้ากาก
อนามัยและหน้ากากผ้า  

- ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- เว็บไซต์ 

- แผ่นพับ 

-  Facebook 

หมู่ที่ 1 - หมูท่ี ่7  
ตำบลคุ้งน้ำวน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

 

  



มาตรการที่  3  :  ด้านการจัดการขยะปลายทาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้ถุง
ผ้าแทนถุงพลาสติก 

- ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

- เว็บไซต์ 

- แผ่นพับ 

-  Facebook 

หมู่ที่ 1 - หมูท่ี ่7  
ตำบลคุ้งน้ำวน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 

2 รวบรวมสถิติปริมาณขยะที่ อบต.
จัดเก็บเพื่อประเมินวิเคราะห์และ
รายงาน 

- เก็บรวบรวมสถิติปริมาณ
ขยะที่ อบต.จัดก็บ 
ครบถ้วนร้อยละ 100 ของ
ครั้งที่จัดเก็บ 

หมู่ที่ 1 - หมูท่ี ่7  
ตำบลคุ้งน้ำวน 

มิถุนายน - กันยายน 
2565 

สำนักปลัด อบต. 
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