ภาคผนวก ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการขยะ

หนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการขยะ
ภาครัฐ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่สงเสริม เผยแพรและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม ใหความรูดาน
สิ่งแวดลอมแกหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งรวบรวมจัดทําและใหบริการขอมูล
ขอสนเทศดานสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีตางๆ
ในฐานะศูนยขอมูลขอสนเทศดาน
สิ่งแวดลอม
สถานที่ติดตอ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท 0 2298 5630 โทรสาร 0 2298 5631
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่กําหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
มาตรการในการควบคุมปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ
ตางๆ ไดแก อากาศเสีย น้ําเสีย ระดับเสียง ขยะมูลฝอย สารอันตรายและกากของเสีย
รวมทั้งรับเรื่องราวรองทุกขดานมลพิษ
สถานที่ติดตอ กรมควบคุมมลพิษ
92 พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท 0 2298 2000 โทรสาร 0 2298 2002
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ใหเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา จากกองทุนสิ่งแวดลอมแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนิน
โครงการที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะและของเสียอันตราย
สถานที่ติดตอ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท 0 2279 7180-9, 0 2279 1029
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โทรสาร 0 2271 3226, 0 2279 0672
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ทําหนาที่ใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการที่สงเสริมการใชพลังงาน
อยางคุมคาและการจัดหาแหลงพลังงานทดแทน
รวมทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดาน
สิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับการอนุรักษพลังงาน และเผยแพรขอมูลขาวสารเทคโนโลยี
ทางวิชาการเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม
สถานที่ติดตอ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท 0 2612 1555 โทรสาร 0 2612 1372
สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
ทําหนาที่ใหการสนับสนุนงบประมาณชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
เพื่อกระตุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง พรอมทั้งใหคําปรึกษาดานการของบประมาณ
สถานที่ติดตอ สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
สํานักงานใหญ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท 0 2299 9320 โทรสาร 0 2299 9318
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ด า นการ
ดําเนินงานในการลดปริมาณขยะ เชน การจัดตั้งธนาคารขยะ
การหมักปุย ทั้งปุยน้ําชีวภาพและปุยหมักทั่วไป การจัด
กิจกรรมขยะแลกไข กิจกรรมผาปารีไซเคิล เปนตน กอใหเกิด
ตนแบบในการลดปริมาณขยะของชุมชนอื่นๆ ตัวอยางของ
หนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมขางตนมีดังนี้
1. เทศบาลเมืองลําพูน
สถานที่ติดตอ สํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน
ถนนเทศบาล 1 อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000
โทรศัพท 0 5351 1013 ตอ 18
โทรสาร 0 5351 1092
ผลงานเดน ปุยหมัก ธนาคารขยะ ระบบเก็บขยะแยกประเภท
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2. เทศบาลนครพิษณุโลก
สถานที่ติดตอ เทศบาลนครพิษณุโลก
83 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5523 1400 โทรสาร 0 5523 1400
ผลงานเดน ปุยหมักอินทรีย ปุยน้ําชีวภาพ ธนาคารขยะ ศูนยรีไซเคิล
วงษพาณิชย
3. เทศบาลตําบลดานขุนทด
สถานที่ติดตอ เทศบาลตําบลดานขุนทด
ถนนสีควิ้ -ชัยภูมิ ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทรศัพท 0 4438 9203 โทรสาร 0 4438 9203
ผลงานเดน ทีมงานอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม ธนาคารขยะ
ปุยน้ําชีวภาพ ผาปารีไซเคิล
4. เทศบาลนครนครราชสีมา
สถานที่ติดตอ เทศบาลนครนครราชสีมา
ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4425 3386 โทรสาร 0 4427 3688
ผลงานเดน ธนาคารขยะ ปุยน้ําชีวภาพ
5. เทศบาลนครอุบลราชธานี
สถานที่ติดตอ เทศบาลนครอุบลราชธานี
147 ถนนศรีณรงค อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท 0 4524 6060 โทรสาร 0 4525 5232
ผลงานเดน ธนาคารขยะ ปุยน้ําชีวภาพ
6. เทศบาลตําบลลําปลายมาศ
สถานที่ติดตอ เทศบาลตําบลลําปลายมาศ
สํานักงานเทศบาลตําบลลําปลายมาศ
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อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย 31130
โทรศัพท 0 4466 1205, 0 4466 1156
ผลงานเดน ปุยหมัก ธนาคารขยะ ปุยน้ําชีวภาพ
7. เทศบาลนครระยอง
สถานที่ติดตอ เทศบาลนครระยอง
121 ถนนตากสินมหาราช ต.ทาประดู อ. เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
โทรศัพท 0 3861 2305 โทรสาร 0 3887 0091
ผลงานเดน ทีมงานอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม ปุยหมักอินทรีย
ปุยน้ําชีวภาพ ขยะแลกไข ระบบเก็บขนขยะอินทรีย( ถังขาว
หมู)
8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สถานที่ติดตอ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
สํานักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ถ.จุลละนันท ต.หนาเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท 0 3851 8727, 0 3851 2095
โทรสาร 0 3851 4698
ผลงานเดน ธนาคารขยะ ปุยน้ําชีวภาพ
9. เทศบาลเมืองพัทยา
สถานที่ติดตอ เทศบาลเมืองพัทยา
ถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท 0 3842 9375
ผลงานเดน ธนาคารขยะ ปุยน้ําชีวภาพ
10. เทศบาลนครยะลา
สถานที่ติดตอ เทศบาลนครยะลา
สํานักงานเทศบาลนครยะลา
10 ถนนสุขยางค ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท 0 7324 4095, 0 7321 2974
โทรสาร 0 7321 5675
ผลงานเดน ธนาคารขยะ ปุยน้ําชีวภาพ ขยะแลกไข
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องคกรพัฒนาเอกชน
มูลนิธิสวนแกว
มูลนิธิสวนแกวดําเนินโครงการรับบริจาคสิ่งของ ของเหลือใช ที่เจาของไม
ตองการแลวหรือของที่ตองการจะทิ้งแลว แตยังสามารถนํามาดัดแปลงใหเปนประโยชน
ไดอีกใหแกผูยากไร คนตกงานภายในวัดสวนแกวนําไปขายเพื่อยังชีพหรือใชประโยชน
อยางอื่นตอไป ปจจุบันมูลนิธิสวนแกวดําเนินงานเปนศูนยรับบริจาควัสดุรีไซเคิล และ
ของบริจาคทุกประเภท ทั้งเสื้อผา สิ่งเบ็ดเตล็ด เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด รวมทั้งการทําน้ํา
หมักจุลินทรียเพื่อจําหนายและใชประโยชนภายในวัดสวนแกว
สถานที่ติดตอ มูลนิธิสวนแกว
วัดสวนแกว ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท 0 2595 1444, 0 2595 1945-7
โทรสาร 0 2595 1222
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ทําหนาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดยเนนการ
อนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และการใหคําปรึกษาโครงการ
ที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน
สถานที่ติดตอ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน
12/9 อาคารเอวี ชั้น 3A ถนนเทศบาลสงเคราะห
ลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท 0 2580 6242-3 โทรสาร 0 2580 5103
สมาคมสรางสรรคไทย (ตาวิเศษ)
ทําหนาที่รณรงคประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ใหความรูเพื่อกระตุนปลูกฝง
ใหเด็ก เยาวชน ประชาชน และหนวยงานตางๆ ใหมีความตระหนักสรางจิตสํานึกและ
มีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลรักษา พัฒนาสภาพแวดลอมดวยกิจกรรมที่ประชาชน
ทุกคนสามารถปฏิบัติได
สถานที่ติดตอ สมาคมสรางสรรคไทย (ตาวิเศษ)
อาคารยูไนเต็ดเซนเตอร ชัน้ 16 เลขที่ 323 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท 0 2230 1884, 0 2231 4257
โทรสาร 0 2236 8984
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