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ต�นไม� 1 ต�น ให�อะไรแก�เราบ�าง
ดูดซ�บก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
ได�เฉล่ีย 9 - 15 กิโลกร�ม/ป�

ต�นแสงจันทร�
6.2 กิโลกร�ม/ป�

แนะนำพันธุ� ไม�ลดโลกร�อน (ช�วยดูดซับก�าซคาร�บอนไดออกไซด�)

ลดอุณหภูมิรอบบ�าน
ได� 2 - 4 องศาเซลเซียส

เพ��มมูลค�าให�ท่ีดิน 10 - 23 %

ให�ความเย็นเท�ากับเป�ดเคร�อ่งปร�บอากาศ 
10 เคร�อ่ง เป�นเวลา 20 ช��วโมง/วัน

ลดมลพ�ษจากฝุ�น  9 - 13 % 
หร�อประมาณ 1.4 กิโลกร�ม/ป�

ลดฝุ�นในอากาศท่ีตกถึงพ�น้
เม่ือเทียบกับพ�น้ท่ีโล�ง 27 - 42%

ปล�อยออกซิเจนรองร�บความต�องการ
ของมนุษย�ได� 2 คน/ป�

ปลูกไว�ทางทิศตะวันตกของอาคารเพ�อ่กันแดด 
ช�วยประหยัดพลังงาน 3% ภายใน 5 ป�

ต�นศร�ตร�ง
16.1 กิโลกร�ม/ป�

ต�นมะม�วง
13.3 กิโลกร�ม/ป� ต�นไทร

10.9 กิโลกร�ม/ป�

ต�นลีลาวดี
8.7 กิโลกร�ม/ป�

ต�นราชพฤกษ�
10.5 กิโลกร�ม/ป�

เรือ่งจากปก
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ท้องถิน่รกัษ์โลก

สบืเน่ืองจากการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ได้แจ้งจงัหวดัให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนินการ รบัสมัคร
อาสาสมัครท้องถิน่รกัษ์โลก (อถล.) ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2560 พร้อมแจ้งว่า อยู่ระหว่างด�าเนินการยกร่างระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินการของ อถล. ควบคู่ไปด้วยน้ัน ในเดือนเมษายน 2561 มีรายงานจ�านวนครวัเรอืนทีเ่ข้าร่วมเป็นเครอืข่าย อถล. 
จ�านวน 1,256,513 ครวัเรอืน จากทัว่ประเทศ 18,682,878 ครวัเรอืน และมีความคบืหน้าเกีย่วกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิน่รกัษ์โลก พ.ศ. .... ซ่ึงได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยเรยีบร้อยแล้ว จงึขอน�าสาระส�าคญัของร่างระเบียบดงักล่าวมาเสนอโดยสรปุ ดงัน้ี

1. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.”  
มชีือ่เรยีกภาษาองักฤษว่า “Local Environment Volunteer” 
และใช้ชือ่ย่อภาษาองักฤษว่า “LEV” 

2. เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ใช้ชื่อย่อ
ว่า “เครือข่าย อถล.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Local  
Environment Volunteer Network” และใช้ชื่อย่อภาษา
องักฤษว่า “LEV-Net”

3. การบรหิารจดัการสิง่ปฏกูิลและมูลฝอย การปกป้อง 
และรกัษาสิง่แวดล้อมของ อถล. และเครอืข่าย อถล. ต้องมี
วัตถุประสงค์ ดงันี้ 

3.1 ส่งเสริมให้ความรูค้วามเข้าใจในการบรหิาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการ
ปกป้องและรกัษาสิง่แวดล้อมด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในหมูบ้่านหรอืชมุชน

3.2 เสรมิสร้างจติส�านึก กระบวนการเรยีนรู ้และ
การพึง่ตนเอง รวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษา 
สิง่แวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3.3 ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
สิง่ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรกัษาส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกันระหว่าง อถล. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส่วนราชการ และเครอืข่าย อถล.

4. อถล. ต้องมีสญัชาติไทย อายุไม่ต�า่กว่าเจด็ปีบรบูิรณ์  
มีภูมิล�าเนาอยู ่ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  
กรณีท่ีผู้สมัครไม่ได้มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินนั้น หรือเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติอ่ืน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. 

์
อาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)
อาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)์

15 

มผีูเ้ข้ำสอบแข่งขนั จ�ำนวน 628,243 คน
มผีูส้อบแข่งขนัได้ จ�ำนวน 31,915 คน 
ม ีอปท. ขอใช้บญัช ีจ�ำนวน 5,471 แห่ง
มกีำรเรยีกผูส้อบแข่งขนัได้มำรำยงำนตวัแล้ว จ�ำนวน 14,112 คน

การส่งเสริมการบริหารงานบุคคล 
ของ อปท.

วิเคราะห์ข้อมูลการสอบแข่งขัน
ส�ารวจต�าแหน่งที่ได้มีการบรรจุและตรวจสอบอัตราว่าง
เพื่อแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี
ส�ารวจอัตราต�าแหน่งว่างที่ อปท. 
ต้องการเพื่อด�าเนินการสอบแข่งขันต่อไป

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของ อปท. บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม

จดัอบรมแล้ว 12 รุน่
มผีูเ้ข้ำรบักำรอบรมจ�ำนวนทัง้สิน้ 4,802 คน

ด�าเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

จ�านวน 13 รุ่น
เป้าหมายผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ จ�านวน 4,795 คน

การปฐมนิเทศข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

มอีตัรำว่ำง จ�ำนวน 9,895 อตัรำ
มผีูเ้ข้ำสอบ จ�ำนวน 20,925 คน
มผีูส้อบผ่ำนข้อเขยีนเพ่ือเข้ำรบักำรสมัภำษณ์ 
จ�ำนวน 1,898 คน คดิเป็น 9.07% ของผูเ้ข้ำสอบ

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561
ประกาศขึ้นบัญชี ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561
เรียกรายงานตัว ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2561

การสอบคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น
สายงานบริหาร

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

จดัอบรมแล้ว จ�ำนวน 37 รุน่
มผีูเ้ข้ำรบักำรอบรม จ�ำนวน 13,569 คน

ก�าหนดแผนการฝึกอบรมระหว่าง 
เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561

จัดอบรม 39 หลักสูตร
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 13,982 คน

การพัฒนาบุคลากรของ อปท. 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - เมษายน 2561

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป
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บนถนนชาร์จไฟสายแรกที่สวีเดน
ขับไป ชาร์จไป 

ศัพท์สิ่งแวดล้อม

สวเีดนเปิดตวัถนนสัน้ๆ สายใหม่ท่ีให้รถบรรทุก 
ขบัพร้อมกับชาร์จแบตเตอรีไ่ปได้พร้อมๆ กัน

ถนนเส้นดังกล่าวมีการติดต้ังรางไฟฟ้าความยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึง่เป็นเส้นทางระหว่างศูนย์พัสด ุ
ของสนามบนิกับศนูย์กระจายสนิค้าในเมอืงสตอ็กโฮล์ม  
ถนนดังกล่าวท�างานโดยแขนที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งย่ืน 
มาจากใต้ท้องรถแล้วต่อกับสายไฟฟ้า คล้ายกับ 
การท�างานของรถรางท่ีเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าท่ีอยู่
ด้านบน ไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านจากสายชาร์จบนถนน 
สูแ่บตเตอรีข่องรถ ช่วยแก้ปัญหาพลงังานไม่เพียงพอ
ของแบตเตอรีร่ถยนต์ โดยสายท่ีเชือ่มต่อกับรางไฟฟ้า
น้ันก็สามารถหยุดการเชือ่มต่อได้ไม่ยากเช่นเดยีวกัน

โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในนาม 
eRoadArlanda ซึ่งประกอบด้วยบริษัทรวม 22 แห่ง  
เช่น การไปรษณีย์แห่งสวีเดน PostNord และบริษัท
พลังงานยักษ์ใหญ่ Vattenfall คาดว่านวัตกรรม 
ดงักล่าวจะช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ราวร้อยละ 90 และจะช่วยให้สวเีดนบรรลเุป้าหมาย
ในการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมี 
นัยส�าคัญในภาคส่วนการคมนาคม ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้า
ว่าจะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 72 
ภายใน ค.ศ. 2030

ในการเปิดตวัโครงการดงักล่าว Lena Erixon กรรมการของ  
Swedish Transport Administration ระบุว่า “เมื่อเราคิดถึง 
การขนส่งทางถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปไม่ได้เลย 
ทีเ่ราจะพยายามพัฒนาภายใต้กรอบคดิแบบเดมิ น่ีคอืเหตผุลที่ 
Swedish Transport Administration สนับสนนุโครงการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีจะสามารถตอบโจทย์ในอนาคตได้อย่างย่ังยืน”

คาดว่าถนนไฟฟ้าจะถูกน�าไปใช้บนทางหลวงของสวีเดน
ความยาวราว 20,000 กิโลเมตร และจะส่งออกเพ่ือน�าไป 
ช่วยเหลือประเทศต่างๆ ให้หยุดเสพติดการขนส่งท่ีใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล ประมาณการต้นทุนของถนนไฟฟ้าอยู่ที่ 1 ล้านยูโร  
หรือราว 40 ล้านบาทต่อกิโลเมตร ท�าให้ทางเลอืกของการขนส่ง
แบบรางอาจประหยัดกว่าในเมอืงใหญ่

Hans Säll ประธานของเครอืข่าย eRoadArlanda สรุปว่า

ค�าถามส�าคัญในยุคเราคือจะท�าอย่างไรให้การคมนาคม 
บนท้องถนนปราศจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ และตอนน้ีเรามคี�าตอบ 
ที่จะท�าให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริง สวีเดนจะเป็นผู้น�าใน
เทคโนโลยลี�า้สมยั และพร้อมทีจ่ะช่วยขยายเทคโนโลยีดงักล่าว
ไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์สบืนาคะเถียร  
(https://www.seub.or.th) สิ่งแวดล้อมต่างประเทศ

นวตักรรม ท้องถิน่
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สารบัญ



การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ปัญหาขยะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ครัวเรือนร้อยละ 80
มีจุดคัดแยกขยะอินทรีย์

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

การประกวดจังหวัดสะอาด

การจัดการขยะมูลฝอยจากงบประมาณของรัฐบาล

การมอบหมายให้เอกชนด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอย

จัดท�าถังขยะเปียก
จวนผูว่้าราชการจงัหวัด  76 จงัหวัด
ส�านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วน
ราชการ 4,176 แห่ง  
ศนูย์พัฒนาเดก็เล ็967 ศูนย์

การจัดการขยะอินทรย์ีหรอืขยะเปียกในครวัเรอืน และจุดรวมรวมขยะอนัตรายชมุชน

ครวัเรอืน 209,073 ครวัเรอืน 
มกีารจดัตัง้จดุรวบรวมขยะอนัตรายชมุชน 
จ�านวน 85,356 หมูบ้่าน คดิเป็น 100%

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมคัรท้องถ่ินรกัษ์โลก
ครวัเรอืนร่วมเป็น อถล. 1,256,518 ครวัเรอืน

ครัวเรือนร้อยละ 50
ร่วมเป็นเครือข่าย อถล.

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

การพิจารณาเห็นชอบโครงการ
ทีเ่สนอของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จากกลุ่ม Clusters 21 กลุ่ม

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

ด�าเนินการประกวด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหมู่บ้านชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ช่วงเดือน มิถุนายน กรกฎาคม 2561

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

จัดท�าร่างแนวทางและเกณฑ์การประเมินประกวดจังหวัดสะอาด ประจ�าปี 2561

การด�าเนนิการปัจจุบนัของกลุม่ Clusters ของโครงการก�าจัดขยะเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้า 
โครงการ Quick win projects 12 โครงการ 
ผลติกระแสไฟฟ้า 77.9 MW
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว  
8 โครงการ 86.8 MW

เสนอขออนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ให้กับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,189 โครงการ เป็นเงิน 4,019,562,200 บาท

อยูร่ะหว่างการพิจารณา 9 โครงการ 72.4 MW
จดัท�าข้อมลูเสนอ 21 โครงการ 93.3 MW
อยูร่ะหว่างศึกษา 21 กลุ่ม

งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 19,191 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปิดการเรียนการสอนโดยไม่มีปิดเรียน

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยป้องกันเด็กจมน�้า
แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

ใช้เป็นแบบมาตรฐานการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

ขยายผลทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษา

ที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

ทกุ อปท. มีการด�าเนนิงานอย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ละ 1 แห่ง

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

บรรจุเรื่องการป้องกันการจมน�้าในเด็กปฐมวัย
ไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,191 แห่ง

ปรับปรุงแบบแปลนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แบบ ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แบบที ่1 ไม่เกิน 50 คน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสถานที่มุมอ่านหนังสือส�าหรับประชาชน จ�านวน 4,350 แห่ง

1. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (สสส. และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
พัฒนาศนูย์การเรยีนรูส้นามเด็กเล่นสร้างปัญญา 12 แห่ง เป็นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�าร่อง 76 จงัหวดั และ 
ขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอกี 424 แห่ง

2. ส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย (ยูนิเซฟ)
จดัตัง้ศนูย์สาธิตใน 12 จงัหวดั เพ่ือขยายผลให้กับศนูย์เครอืข่าย 588 แห่ง และขยายผลเพ่ิมเตมิอกี 12 จงัหวดั

3. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (ฟินแลนด์) 
เรยีนเชญิ เอกอคัรราชทตู ณ กรงุเฮลซงิกิ นายนพพร อจัฉรยิวนชิ และคณะครจูากโรงเรยีนกัวปานุมม ิมาถ่ายทอด
และสาธิตฝึกอบรมครปูฏิบติัการสอนของ อปท. 200 คนจงัหวัดน�าร่อง ในจงัหวัดน�าร่อง 5 จงัหวัด ได้แก่ จนัทบรุี 
ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีตราด และระยอง

แบบที ่2 ต้ังแต่ 51 - 80 คน แบบที ่3 ตัง้แต่ 81 - 100 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8,445ศูนย์ เปิดการเรียนการสอนโดยไม่มีปิดเรียน 
(ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2561 รายงานข้อมูลจาก 42 จังหวัด)

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป
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การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

มีการจัดท�าโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใช้น�้ายางพารา 74,000 ตัน

การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยางพารา
แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

อปท. จัดท�าโครงการใช้น�้ายางพารา 2,913 โครงการ ปริมาณน�้ายาง 20,440.72 ตัน
ถนน 19,059.96 ตนั
สนามกีฬา 869.07 ตัน

สนามเด็กเล่น 116.12 ตนั
อืน่ ๆ 395.57 ตนั

น�าของดีชุมชนสู่ตลาดออนไลน์
เพิ่มพื้นที่ของสถานประกอบการเอกชน Home Pro
เพิ่มตลาด Green Market

การส่งเสริม
การตลาดท้องถิ่น

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

โครงการตลาดประชารฐัมผีูล้งทะเบยีนในตลาด
ท้องถ่ินสขุใจ 32,027 ราย จาก 58,268 ราย (54.96%)
เปิดตลาดรกัษ์โลก (Green Market) 33 แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 31 แห่ง เอกชน 2 แห่ง)

หาพ้ืนที่ตลาดในสถานที่เอกชน สถานที่ค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ส�านักงานใหญ่) เมื่อวันที่  
6-8 ธันวาคม 2560 - Homepro สาขาในพ้ืนทีจ่งัหวดัน�าร่อง จ�านวน 5 จงัหวดั ได้แก่ ประจวบครีขีนัธ์ กาญจนบรีุ สระบรุี 
นครราชสีมา และสมุทรสงคราม โดยได้ด�าเนินการไปแล้วท่ีสาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขณะนี้ก�าลังเปิด 
ทีส่าขาท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบรุ ีอยู่ระหว่างวันที ่4 - 6 พฤษภาคม 2561

แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมีมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มแีหล่งท่องเท่ียวท่ี “สะอาด สะดวก ปลอดภัย”
มกีารเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือขอใช้งบประมาณจาก  
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 จ�านวน 209 โครงการ งบประมาณ 1,700.42 ล้านบาท
เมอืงรอง 47 จงัหวดั 156 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 166 โครงการ งบประมาณ 1,255.61 ล้านบาท
เมอืงหลกั 12 จงัหวัด 40 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43 โครงการ งบประมาณ 444.81 ล้านบาท

การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 1,917 แห่ง จ�านวน 16,615 โครงการ 
งบประมาณ 11,354.43 ล้านบาท
(สนับสนุนการใช้น�้ายางพารา 4,033 ตัน)
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้นแบบ อ�าเภอละ 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รวม 878 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

เมื่อระเบียบทั้ง 2 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้ด�าเนินการ
แจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบอีกครั้ง

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ยความพิการ

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่าย  เบีย้ยังชพีผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้กรมบญัชกีลาง
สามารถจ่ายเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุและผูพิ้การ (เฉพาะผูร้บัเบีย้ยังชพี ทีป่ระสงค์รบัเงนิผ่านบญัชเีงนิฝากธนาคาร) แก่ผูม้สิีทธิ
รบัเบ้ียยังชพีโดยตรงได้ตามนโยบายของรฐับาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบที่แก้ไข ทั้ง 2 ฉบับแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประกาศ  
ในราชกจิจานุเบกษา

ด�าเนินการให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

จัดตั้งแล้ว จ�านวน 5,993 แห่ง
ช่วยเหลอืประชาชนได้ 1,083 ราย 
ส่งต่อให้หน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง 258 ราย
หาแนวทางช่วยเหลอื โดยไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 40 ราย

เร่งรัดด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)
 ให้ครบทุกอ�าเภอ (35 อ�าเภอ) 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง)

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

แล้ว จ�านวน 843 อ�าเภอ

ประชาขนมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

1. ให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดกิจกรรม
    พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกด้าน 

ด้านการศกึษา
ด้านศาสนา
ด้านนนัทนาการ

2. ติดตามเพื่อด�าเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

ด้านสขุภาพ
ด้านการสร้างรายได้
ด้านประเพณีวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน
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มผีูเ้ข้าสอบแข่งขนั จ�านวน 628,243 คน
มผีูส้อบแข่งขนัได้ จ�านวน 31,915 คน 
มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขอใช้บญัช ีจ�านวน 5,471 แห่ง
มกีารเรยีกผูส้อบแข่งขนัได้มารายงานตัวแล้ว จ�านวน 14,112 คน

การส่งเสริมการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิเคราะห์ข้อมูลการสอบแข่งขัน
ส�ารวจต�าแหน่งที่ได้มีการบรรจุและตรวจสอบอัตราว่าง
เพื่อแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี
ส�ารวจอัตราต�าแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการเพื่อด�าเนินการสอบแข่งขันต่อไป

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม

จดัอบรมแล้ว 12 รุน่
มผีูเ้ข้ารบัการอบรมจ�านวนทัง้สิน้ 4,802 คน

ด�าเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

จ�านวน 13 รุ่น
เป้าหมายผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ จ�านวน 4,795 คน

การปฐมนิเทศข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

มอัีตราว่าง จ�านวน 9,895 อตัรา
มผีูเ้ข้าสอบ จ�านวน 20,925 คน
มผีูส้อบผ่านข้อเขยีนเพ่ือเข้ารบัการสมัภาษณ์ 
จ�านวน 1,898 คน คิดเป็น 9.07% ของผูเ้ข้าสอบ

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561
ประกาศขึ้นบัญชี ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561
เรียกรายงานตัว ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2561

การสอบคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น
สายงานบริหาร

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

จดัอบรมแล้ว จ�านวน 37 รุน่
มผีูเ้ข้ารบัการอบรม จ�านวน 13,569 คน

ก�าหนดแผนการฝึกอบรมระหว่าง 
เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561

จัดอบรม 39 หลักสูตร
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 13,982 คน

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - เมษายน 2561

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป
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การจัดท�าและแก้ไขระเบียบกฏหมาย

การส่งเสรมิการพัฒนาด้านสาธารณสขุ
สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัุขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเสนอร่างกฎหมาย 6 ฉบับ
แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

1. อยู่ระหว่างการยกร่าง 2 ฉบับ
(1) ร่างพระราชบญัญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....
(2) ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2. ยกร่างกฎหมายแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎหมาย 4 ฉบับ
(1) ร่างพระราชบญัญัติ ว่าด้วยการเข้าชือ่เสนอข้อบญัญัตท้ิองถิน่ พ.ศ. ....
(2) ร่างพระราชบญัญัต ิว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ....
(3) ร่างพระราชบญัญัติ ระเบยีบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....
(4) ร่างพระราชบญัญัติ ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพัทยา (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ....

เร่งรัดจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2
ส�ารวจขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว)
จัดซื้อและการฉีดวัคซีนให้ครบทุกพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ให้ครบทุกแห่ง

การส่งเสริม
การตลาดท้องถิ่น

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณส�าหรับประชากรสุนัข 
 จ�านวน 6,588,469 ตัว จากส�านักงบประมาณ 
 งวดที่ 1 

เป็นเงนิ 185.5 ล้านบาท

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนจัดสรรงบประมาณให้ อปท. แล้ว 175,084,947 บาท ดังนี้
จดัสรรค่าส�ารวจและขึน้ทะเบยีนสตัว์ เป็นเงินจ�านวนท้ังสิน้ 19,765,407 บาท
จดัสรรเป็นค่าวัคซนีและอปุกรณ์การฉดี เป็นเงนิจ�านวนทัง้สิน้ 155,319,540 บาท

ข้อมลู ณ วันที ่4 พฤษภาคม 2561
กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 02-2419000 ต่อ 4122 9 



สาระน่ารู้

ขยะท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ขยะจากครัวเรือน และขยะ 
จากอุตสาหกรรม ซ่ึงขยะจากครวัเรอืนยังแบ่งออกเป็นขยะท่ัวไป และขยะของเสยีจากมนุษย์ โดย

ผูท้ีม่ีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัการขยะทั่วไปจากครัวเรอืนก็คือ เทศบาล วิธีการจดัการขยะของแต่ละ
เทศบาลน้ันมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากเทศบาลมีอ�านาจเด็ดขาดในการวางแนวทางการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของตน ดังน้ันจะเห็นได้ว่า กฎเกณฑ์ของการท้ิงขยะ หรือรูปแบบการคัดแยกขยะในแต่ละเมืองมีความแตกต่างกันอย่าง 
เหน็ได้ชดั และนอกจากเทศบาลจะมีหน้าท่ีในการจดัการขยะท่ีมาจากครวัเรอืนแล้ว ยังมีอ�านาจในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมซ่ึงส่วนใหญ่ 
จะเรียกเก็บจากสถานประกอบการหรืออาคาร ส�านักงาน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะได้จากภาษีของประชาชนอยู่แล้ว และ 
ในเทศบาลบางแห่งด�าเนินการในรปูแบบของการจดัจ้าง บรษัิทเอกชนให้เข้ามาจดัการขยะได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงแนวทางท่ีทุกเทศบาล 
ในประเทศญี่ปุ ่นนิยมน�ามาใช้เพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพในการก�าจัดก็คือ การคัดแยกขยะ ซ่ึงการคัดแยกขยะ 
ในประเทศญีปุ่น่จะมีการแบ่งขยะเป็นประเภทหลกั ดงัน้ี

1.	 ขยะเผาได้	(burnable	garbage/	combustible)
ได้แก่ ขยะสด จ�าพวกเศษผกั เศษอาหารจากครวัเรอืน ขยะสด
ต้องจดัทิง้แยกให้ถูก เพ่ือไม่ให้เกิดกลิน่รบกวน และไม่ท�าให้
ขยะอืน่ๆ ส่งกลิน่เหมน็อกีด้วย นอกจากนี ้ยังรวมถงึขยะอืน่ๆ  
ทีไ่ม่สามารถน�ากลบัไปใช้ใหม่ได้ ซึง่วธีิการก�าจดัขยะประเภทน้ี 
จะใช้วิธีการเผาโดยเตาเผาท่ีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ  
ขยะประเภทน้ีนอกจากจะมธีรรมชาตเิป็นวัสดท่ีุเผาไฟได้แล้ว  
ยังต้องมีขนาด ไม่ใหญ่เกินไป คือ ต้องบรรจุลงได้ใน 
ถุงพลาสติกเน้ือหนา ขนาด 2 ลิตร หรือ 3 ลิตร ซึ่งเป็นถุง
ขยะมาตรฐานที่รัฐหรือเทศบาลญ่ีปุ่นก�าหนดใช้ทั่วประเทศ  
ถ้าเป็นขยะทีเ่ผาได้แต่ขนาดใหญ่ เกินจะบรรจลุงถุงมาตรฐานน้ี  
ก็จะถือเป็นขยะขนาดใหญ่ ต้องแยกออกไปต่างหาก หรือ 
ซือ้ถุงขยะขนาดใหญ่ ประเภทถุงด�าเนือ้หนา มาบรรจใุห้เรยีบร้อย

การจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศญ่ีปุ่น

2	 ขยะเผาไม่ได้	(unburnable	garbage/incombustible)	
ก็คอื พวกขวดแก้ว ภาชนะแก้ว กระป๋องเครือ่งดืม่ กระป๋อง
เหล็กวิลาส (เช่นกระป๋องบรรจุอาหาร) ขวดพลาสติก 
ทัง้ชนดิบาง (pet bottle) และพลาสตกิหนา เช่น ขวดบรรจุ
เครื่องส�าอาง น�้ายาซักล้างซักฟอก โฟมและเม็ดพลาสติก 
ภาชนะทีใ่ช้บรรจสุารเคม ียา กระป๋องฉดีแบบสเปรย์ ของใช้
ท่ีท�าจากยาง เครื่องหนัง แผ่นซีดี แผ่นดิสเก็ต ม้วนเทป  
บันทึกภาพและเทปบันทึกเสียง ฯลฯ ถ้าเป็นขยะที่ม ี
ส่วนประกอบท้ังท่ีเผาได้และเผาไม่ได้ ก็จะต้องถือเป็น 
ขยะเผาไม่ได้ ขยะประเภทน้ีต้องจ่ายเงินซื้อ ถุงขยะที่มี
ข้อความระบหุน้าถุงชดัเจนว่า "ขยะเผาไม่ได้" (unburnable 
garbage) 
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3.	 ขยะขนาดใหญ่	
เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งเรอืน ทีน่อนหมอนมุง้ ไปจนถึง 
รถจกัรยาน จกัรเย็บผ้า ฯลฯ ขยะประเภทนี ้อาจมทีัง้ทีเ่ผาได้ 
และเผาไม่ได้ แต่ที่ต้องแยกประเภทออกมาก็เพราะ 
รถเก็บขยะบรรทุกไปไม่ได้ หรือเอาไปเผารวมกับขยะ
ธรรมดาจากครวัเรอืนไม่ได้ ซึง่จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการทิง้ 
ให้กับทางราชการและจะมกี�าหนดวันทิง้ไว้โดยเฉพาะเช่นกัน 
แต่เนือ่งจากของเหล่าน้ีบางครัง้ก็ยังมสีภาพดอียู ่จงึมผีูค้น
จ�านวนไม่น้อยท่ีแอบเก็บขยะเหล่าน้ีมา Recycle ใช้อกีครัง้

4.	 ขยะมพีษิหรือขยะอนัตราย	
เช่น พวกภาชนะบรรจสุารเคมท่ีีเป็นพิษ ขยะตดิเชือ้ (ขยะ 
โรงพยาบาล) กระป๋องทีม่หีวัฉดีแบบสเปรย์ ซึง่อาจระเบดิได้  
และขยะท่ีถือเป็นวัตถรุะเบดิ เช่น ดอกไม้ไฟ แก๊สกระป๋อง 
รวมทัง้แบตเตอรี ่(dry cell) หลอดฟลอูอเรสเซนต์ และขยะ
ประเภทของมคีม เช่น มดี เศษแก้ว เศษวสัดุ แหลมคมต่างๆ  
ฯลฯ ขยะประเภทนีจ้ะมวิีธีการจดัการแตกต่างกันไป มกีาร
ก�าหนดวันทิง้เป็นพิเศษ แต่ในบางเทศบาลขยะประเภทน้ี
จะถูกทิง้รวมกับขยะทัว่ไป และน�าไปก�าจดัโดยวิธีการเผา

5.	 ขยะท่ีน�าไปหมนุเวยีนใช้ในการผลิตใหม่ได้	(recycle)	
เช่น กระดาษชนิดต่างๆ ตั้งแต่หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่ม 
นิตยสาร ไปจนถึงกล่องกระดาษ ลังกระดาษ กระดาษ
เคลือบมัน เช่น พวกกล่องนม กล่องน�้าผลไม้ และ 
ขวดพลาสติก ขวดเคร่ืองดื่ม กระป๋องเคร่ืองดื่มที่เป็น
อะลูมิเนียมบาง (บีบได้) ขยะเหล่านี้ถือเป็นขยะรีไซเคิล 
แต่ในการทิ้งขยะประเภทนี้จะต้องแยกย่อยลงไปอีก  
ไม่ทิ้งรวมกัน และถือว่าเป็นความรับผิดชอบ (หรือเป็น 
ผลประโยชน์) ของบรษิทัผูผ้ลติท่ีใช้วัสดปุระเภทน้ีเนือ่งจาก
ญ่ีปุ่นมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า  
ซึง่คดิค่าก�าจดัโดยรวมอยู่กับราคาสนิค้า ในญีปุ่น่มโีรงงาน
หลายแห่งทีท่�ากิจการเก่ียวกับการรไีซเคลิชิน้ส่วนอปุกรณ์
เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ โดยเฉพาะประเภทหลกัๆ 
ได้แก่ โทรทศัน์ เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งซกัผ้า ตูเ้ย็น และ
โน๊ตบุ๊ค ชิ้นส่วนท่ีได้จากการรีไซเคิลจะน�าไปเป็นวัตถุดิบ
ส�าหรบัการผลติใหม่

6.	 ขยะท่ีต้องแจ้งหน่วยงานพเิศษของรัฐหรือเทศบาลให้มาเกบ็
หรือน�าไปส่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่น คอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองดนตรีขนาดใหญ่  
รถจักรยานยนต์และมอเตอร ์ไซค ์  รวมทั้ งรถยนต ์  
เครือ่งใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และซากสตัว์ ฯลฯ

การคัดแยกขยะของแต่ละเทศบาลมีความแตกต่างกัน
ผู้ที่เข้าไปอาศัยใหม่ เม่ือมีการเข้าไปติดต่อเพ่ือย้ายท่ีอยู่กับ 
หน่วยงานราชการก็จะได้รับเอกสารค�าแนะน�าเก่ียวกับ 
การคดัแยกขยะของเมอืงน้ันๆ พร้อมไปด้วย ซึง่ส่วนใหญ่แล้ว 
ชาวญ่ีปุ ่นจะให้ความร่วมมือในการคัดแยกเป็นอย่างดี  
แต่ท่ีไม่ให้ความร่วมมือก็มีบ้าง โดยครัวเรือนใดที่ไม่ให ้

การจดัการขยะท่ีญีปุ่่น 

ความร่วมมือในการแยกขยะหรือน�าขยะมาท้ิงไม่ตรงกับ 
วันทีก่�าหนด ตลอดจนรายละเอยีดปลกีย่อยบางประการ เช่น 
การผูกป้ายส�าหรับท้ิงขยะบางประเภท ถ้าผู้ท้ิงขยะท�าไม่ถูก
วิธี รถขยะก็จะไม่เก็บขยะให้กบัครวัเรอืนนัน้ หรอืบางเทศบาล 
อาจใช้วิธีการตักเตือนไปจนถึงข้ันถูกปรับหรืออาจเป็นการ
ลงโทษทางสงัคม เช่น เพ่ือนบ้านตฉินินินทา เป็นต้น 

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัการมลูฝอยของญีปุ่น่
ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 มีกฎหมายฉบับแรกได้แก่ กฎหมาย 
ด้านการรักษาความสะอาดท่ีสาธารณะ (Public Cleansing 
Law)  ปี ค.ศ. 1954 ออกกฎหมายการสาธารณสขุ (Sanitation 
Law)  ปี ค.ศ. 1970 ออกกฎหมายด้านการจัดการขยะและ 
การรกัษาความสะอาดทีส่าธารณะ (Waste Management and  
Public Cleansing Law)  และในปี ค.ศ. 1991 ออกกฎหมาย
เก่ียวกับการส่งเสริมการน�าวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ (Law  
of Promotion of Utilization of Recycled Resources) 

นอกจากน้ันยังมีกฎหมายส่งเสริมการน�าขยะมูลฝอย 
ที่ใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์และก�าหนดรูปแบบของ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการน�าขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ ดงันี้

1.	 กฎหมายว่าด้วยภาชนะบรรจแุละหีบห่อบรรจภุณัฑ์	
กฎหมายฉบับนี้ระบุให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทภาชนะบรรจุ
และหีบห่อบรรจุภัณฑ์จะต้องมีการน�าภาชนะและหีบห่อ
บรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ (2538)

2.	 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมริเร่ิมให้เป็นสังคม 
	 ท่ีมกีารน�าขยะมลูฝอยกลับมาใช้ใหม่	(2543) 

กฎหมาย ฉบับน้ีจะก�าหนดแนวทางการจัดระบบของ 
การน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การก�าหนด
ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการลดปริมาณ
ขยะมลูฝอยทีจ่ะถูกท้ิงในสภาวะแวดล้อม
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3.	 กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ	 
	 (2543)	

เพ่ือส่งเสริมการลดการน�ากลับไปใช้ซ�้าและการน�ากลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่ มีการก�าหนดให้ผู้ผลิตจัดท�าสัญลักษณ ์
ชนิดต่างๆ ลงบนสนิค้าหรอือปุกรณ์ทีผ่ลติขึน้ รวมทัง้อปุกรณ์
ที่เป็นหีบห่อบรรจุ เช่น บนขวดพลาสติก แบตเตอรี่มือถือ  
เพ่ือให้ผูบ้รโิภคทราบคณุสมบตัแิละวิธีการจดัการสิง่ทีเ่หลอืใช้

4.	 กฎหมายว่าด้วยการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ท�าลาย 
	 ส่ิงแวดล้อม	(2543)

5.	 กฎหมายว่าด้วยการน�าอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
	 ท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

กฎหมายฉบับน้ีจะก�าหนดการท้ิงอุปกรณ์และเครื่องใช ้
ในครวัเรอืน เช่น โทรทัศน์ ตูเ้ย็น เครือ่งซกัผ้า คอืต้องมกีาร
จัดเก็บรวบรวมจากผู้ใช้และน�ากลับมาปรับปรุงแก้ไขและ 
ใช้ใหม่ (2543)

6.	 กฎหมายเกีย่วกบัการน�าวสัดกุ่อสร้างมาใช้ใหม่	(2543)	
บริษัทรับเหมาก่อสร ้างจะต้องคัดแยกวัสดุท่ีสามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้จากขยะมลูฝอยทีเ่กิดจากการก่อสร้าง

7.	 กฎหมายการจดัการเศษอาหารท่ีเหลือกลับมาใช้	
ผู้ผลิตอาหารหรอืขายอาหารจะต้องลดปรมิาณของขยะมลูฝอย
ทีเ่กิดขึน้และน�าขยะมลูฝอยเหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ (2543)

8.	 กฎหมายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ	
เป็นกฎหมายว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการน�าสิง่ทีใ่ช้แล้ว 
กลบัมาใช้ใหม่ เช่น ผูผ้ลติแบตเตอรีจ่ะต้องรวบรวมแบตเตอรี่
ขนาดเล็กที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยการเติมประจุไฟฟ้า
เข้าไป (2543)

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในกฎหมายบรรจภุณัฑ์ของญีปุ่น่
ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับ "ภาชนะและสิง่ห่อหุม้" ภายใต้ขอบเขต

ของกฎหมาย จะมหีน้าทีต้่องรบัผดิชอบในการรไีซเคลิบรรจภัุณฑ์ 
ดงันี้

บทเรียนการจดัการขยะของโตเกยีว
จากการทีโ่ตเกียวเป็นทกุสิง่ทุกอย่างของประเทศญ่ีปุน่ จงึก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมมากมายเช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาความ

ร้อนระอ ุปัญหาขยะมลูฝอย และมลพิษทางอากาศ ปรมิาณขยะมลูฝอยของโตเกียว (23 เขต) เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2528 
ปรมิาณขยะมลูฝอยในปี พ.ศ. 2532 มปีระมาณ 4,900,000 ตนั เมือ่เปรยีบเทียบกับปี พ.ศ. 2527 แล้วมเีพียง 3,790,000 ตนั ซึง่หมาย
ถึงมกีารเพ่ิมของปรมิาณขยะมลูฝอยมากกว่า 1,100,000 ตนั ในช่วงเวลา 5 ปี ดงันัน้ จงึได้มกีารด�าเนินการจดัการขยะอย่างจรงิจงั ดงัน้ี

1.	 การคัดแยกมลูฝอย

กรุงโตเกียว เป็นเขตปกครองพิเศษ แบ่งการปกครองเป็น  
23 เขตปกครอง ด้วยเหตุที่มหานครโตเกียวเป็นเมืองท่ีม ี
ผูค้นอาศยัอยู่เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ประสบปัญหาการจดัการ
มลูฝอย จงึได้ให้ความส�าคญักับการจดัการมลูฝอยมาตลอด
ระยะเวลาไม่ต�า่กว่า 20 ปี โดยแต่ละเขต ท้ัง 23 เขต ออกแบบ
ระบบคัดแยก และเก็บรวมรวมวัสดุรีไซเคิล และรณรงค ์
ให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการลดและแยกมลูฝอย
ในครวัเรอืน โดยใช้สือ่ประชาสมัพันธ์ในรปูแบบของแผ่นพับ

โปสเตอร์ หนังสอืเผยแพร่ ให้เข้าถึงทุกครวัเรอืน จดัการประชมุ 
สัมมนาในรูปแบบต่างๆ โดยใช้หลักการในการรณรงค ์
ตามหลกั 3R ประกอบด้วย Reduce (ใช้น้อย) คอื การลด
การใช้สิง่ของต่างๆ รูจ้กัใช้อย่างประหยัด และใช้เท่าทีจ่�าเป็น 
Reuse (ใช้ซ�้า) คือ การน�าส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วมาแปรสภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์คุม้ค่าสงูสดุ Recycle (น�ากลบัมาใช้ใหม่) 
คอื การน�ามลูฝอยมาผ่านกระบวนการแปรรปูเพ่ือน�ามาเป็น
วัตถุดบิในการผลติครัง้ต่อไป

ดูให้รู ้“เรือ่งขยะ”

คลิก๊อ่าน ท่ีมาของกฎหมาย
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 ผู้รี ไซเคิล

ผู้ผลิต 

ผู้บริโภค 

 เทศบาล 



ข้อมูลในปี 2546 มหานครโตเกียวหรือเขต 23 เขต มีการน�ากระดาษท่ีใช้แล้วกลับมาใช้อีกครั้ง ร้อยละ 66.กระป๋องบรรจุกลับมา 
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ร้อยละ 81.8 ขวดแก้วทีใ่ช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ร้อยละ 90.3 ขวดพลาสตกิ : (ขวด PET) กลบัมาใช้ใหม่ร้อยละ 48.5

2.	 การเกบ็รวบรวมและก�าจดัขยะ

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงโตเกียว สืบเนื่องมาจากการปรับปรุงกฎหมายการปกครองท้องถิ่นเขต 23 เขต  
ของมหานครโตเกียวได้ด�าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของตนเอง โดยเฉพาะการจัดการข้ันต้น ได้แก่ การเก็บรวบรวม  
และการขนส่ง ส่วนในการบรหิารจดัการขัน้ท่ีสองหรอืขัน้ตอนตรงกลางนัน้จะเป็นการบรหิารจดัการร่วมกัน โดยภาครฐัมอบหมายให้ 
ภาคเอกชนที่ชื่อว่า The Clean Association of Tokyo ซึ่งเป็นบริษัทท่ีต้ังข้ึนโดยความร่วมมือของเขต 23 เขตส�าหรับการจัดการ 
ขัน้ท่ีสาม หรอืขัน้สดุท้ายก็บรหิารจดัการโดยบรษิทัเอกชน (บรษิทั TMG) เช่นกัน ในแต่ละข้ันตอนของการจดัการมดีงัต่อไปนี้

2.1	การเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอยของแต่ละเขตด้วยจดุประสงค์ท่ีจะให้มกีารน�าขยะมลูฝอย กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ในแต่ละเขต เขตแต่ละเขตจึงท�าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยควบคู่ไปกับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถน�ากลับไป 
ใช้ประโยชน์ต่างๆ 

2.2	การจัดการขัน้ตอนระหว่างทาง	การด�าเนินการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมและส่งมาจาก 23 เขต จะถูกจัดการโดย 
ภาคเอกชน ซึง่ตัง้ขึน้โดยเขต 23 เขต ทีช่ือ่ว่า Clean Association of Tokyo 23 ท่ีก่อตัง้เมือ่ 1 เมษายน 2543 ขยะมลูฝอยทัง้ที ่
เผาไหม้ได้ เผาไหม้ไม่ได้ ขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่และกากตะกอนจากระบบน�้าเสีย จะถูกจัดการโดยการย่อยขยะมูลฝอย 
ให้เลก็ลง การคดัแยกโลหะ การเผาในเตาเผา การปรบัปรงุข้ีเถ้า การน�าขีเ้ถ้าทีป่รบัปรงุแล้วไปใช้ประโยชน์ มรีายละเอยีดดงัน้ี

2.4	พันธสัญญาระหว่างเขต	 23	 เขตกับภาคเอกชน  
จะท�าการก�าหนดพันธสญัญากับบรษิทัเอกชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
โดยอาศยักฎหมายของท้องถิน่และระเบยีบควบคมุโดย
สภาการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของมหานครโตเกียว

3.	 การรวบรวมและเกบ็ขนมลูฝอย

กรุงโตเกียว มีขั้นตอนการด�าเนินงานรวบรวมและเก็บขน
มลูฝอย 2 ข้ันตอน คอื ข้ันตอนการรวบรวม หรอืการน�ามลูฝอย
รวบรวมลงภาชนะ และการน�าภาชนะรองรับมูลฝอยไปต้ัง 
รอการเก็บขนมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย และขั้นตอน

2.3	การก�าจัดขยะมลูฝอยขัน้สดุท้าย	 คือ	การฝังกลบส่วนท่ี
เหลอืจากการเผาขยะมลูฝอย	คอื การก�าจดัขีเ้ถ้า (Ash) 
และการก�าจัดขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ นอกจากนั้น
ยังมีการก�าจัดกากตะกอน (Sludge) ที่เกิดจากระบบ
บ�าบัดน�า้เสยีและก�าจดักากตะกอนท่ีสบูมาจากถังเกรอะ  
(Night Soil) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะได้แก๊สที่เกิดจาก 
หลมุฝังกลบมาผลติกระแสไฟฟ้าได้ด้วย ในการจดัการ
ขยะมูลฝอยขั้นสุดท้ายจะรับผิดชอบโดยบริษัทเอกชน 
(บรษิทั TMG) ซึง่ขบวนการก�าจดัจะประกอบด้วยพ้ืนที่
ฝังกลบซึง่ตัง้อยู่ในทะเลในบรเิวณอ่าวโตเกียว 

เส้นทางขยะจากบ้านเรอืน 1 เส้นทางขยะจากบ้านเรือน 2

13 

ขยะที่เผาไหม้ ได้ 
ในมหานครโตเกียว 

23 เขต

ขยะที่เผาไหม้ ไม่ ได้ 
มีโรงงานก�าจัด
จ�านวน 2 แห่ง

ขยะมลูฝอย
ท่ีมขีนาดใหญ่  
มีจ�านวน 1 แห่ง



การเก็บขนมูลฝอย หรือการเทมูลฝอยจากภาชนะรองรับ 
ลงสูร่ถเก็บขนมลูฝอย ขัน้ตอนการด�าเนนิการเก็บขนมลูฝอย 
ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคญั 3 ส่วน ได้แก่

3.1.	ภาชนะรองรบัมูลฝอย	ในกรงุโตเกียว เขตปกครอง ท้ัง  
23 เขต ได้ก�าหนดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในท่ี
สาธารณะ เป็นแบบสแตนเลส แบ่งแยกเป็น 5 ช่อง  
ตามประเภทของมลูฝอย ได้แก่ 1) กระป๋อง 2) ขวด PET 
3) ขวดแก้ว 4) มลูฝอยอืน่ ๆ  ทีไ่ม่ใช่กระดาษ 5) กระดาษ 
และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี  
โดยประชาชนส่วนใหญ่มกับรรจไุว้ในถุงสดี�า และจะน�า
มาตัง้วางไว้ตามเวลาทีก่�าหนด

3.2	รถเก็บขนมูลฝอย	มีท้ังขนาดความจุ	2	ตนั	และ	1	ตนั	 
เ พ่ือให ้ เหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีมีลักษณะมิดชิด 
เพ่ือป้องกันมิให้ขยะมูลฝอยตกหล่นเท่าที่พบเห็น 
ในกรุงโตเกียวจะเป็นรถเก็บขนมูลฝอยแบบบดอัดและ
รถเกบ็ขนมลูฝอยแบบแยกช่องตามประเภทของขยะ

3.3	พนักงานเก็บขนมูลฝอยประจ�ารถ	พนักงานเก็บขน
มูลฝอยในโตเกียว ประกอบด้วย พนักงานของท้องถิ่น 
และพนักงานเอกชน ซึง่เป็นผูร้บัจ้างงานเก็บขนมลูฝอย
จากท้องถ่ิน วธีิการเกบ็รวบรวมมลูฝอย แยกเป็นการเก็บ 
จากถังมูลฝอยรวมที่ท ้องถ่ินจัดวางไว้ตามท่ีต่างๆ  
ตามความเหมาะสม เก็บจากบ้านเรือนพักอาศัย 
ตามวัน เวลา ท่ีท้องถ่ินก�าหนด โดยความถ่ีในการจดัเก็บ
ขึน้อยู่กับความหนาแน่นของประชากร

3.4	การก�าหนดวนัเวลาทิง้ขยะ	และพืน้ท่ีท้ิงขยะ	วนัเวลา 
ท่ีรถเก็บขยะจะมารบัขยะแต่ละประเภทไปก�าจดันั้น  
ก�าหนดไว้แน่นอนชัดเจนและตายตัว ในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล รวมทั้งแผ่นพับ แผ่นปลิว 
และปฏิทินตารางวันเวลาในแต่ละปี ทางเทศบาล 
จะแจกให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึง  
พร้อมทั้งแจกตะกร้าพลาสติกสองใบ สีเขียวและฟ้า  
ให้คนที่มาอยู ่ใหม่ แต่เมื่อเก่าหรือขาดช�ารุดแล้ว  
ก็ต้องหาซือ้เอง บางเทศบาลจะให้คปูองขนาดโปสการ์ด
หนึ่งใบ ส�าหรับไปแลกถุงขยะฟรีจากร้านค้าในบริเวณ
ทีพั่กอาศยัของแต่ละบ้าน ถงุฟรน้ีีเป็นพลาสตกิเนือ้หนา
แต่ใส มขีนาดจ ุ2 ลติรและ 3 ลติร ใช้ส�าหรบัขยะเผาได้
เท่านัน้ แต่ละปีจะได้รบัโปสการ์ดหนึง่ใบ แลกถุงขยะได้  
104 ถุง รวมกันท้ังสองขนาด แล้วแต่ความต้องการ  
การก�าหนด 104 ใบนั้นค�านวณจากการให้ทิ้งขยะ
ประเภทน้ีได้สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ถุง ถ้าบ้านไหน
ผลติขยะปรมิาณมาก จะทิง้มากกว่านัน้ได้แต่ก็ต้องหาซือ้ 
ถุงขยะมาเพ่ิมเอง บ้านท่ีมีขยะน้อย ก็อาจจะมีถุงขยะ
เหลอืสะสม ก�าหนดให้ทิง้ขยะ ขยะเผาได้จ�าพวกขยะครวั 

และขยะทัว่ไปในวันองัคารและวนัศกุร์ ก่อน 09.00 น. 
วันพุธทีส่องและพุธทีส่ีข่องเดอืน ก�าหนดเป็นวันทิง้ขยะ
ประเภทขวดแก้ว และกระป๋องเครื่องด่ืม (glass/can)
วันพฤหัสบดีที่สองและที่สี่ของเดือน เป็นวันทิ้งขยะ 
ขนาดใหญ่ วันจันทร์ท่ีสามของเดือน เป็นวันท้ิงขยะ
รไีซเคิล ประเภทหนงัสอืพิมพ์ กล่องกระดาษ ลงักระดาษ 
รวมทั้งเสื้อผ้าช�ารุดหรือใช้ไม่ได้แล้ว ส่วนเสื้อผ้าที่ยังมี
สภาพด ีเจ้าของอาจเอาไปบรจิาคตามจดุรบับรจิาคต่างๆ
หรอืเอาไปขายให้แหล่งรบัซือ้ท่ีจะน�าเอาไปซ่อมแซมและ
ขายต่อก็ได้ วันท้ิงขยะกระดาษน้ี ถ้าเกิดมฝีนตกตอนเช้า
ก็จะเลือ่นไปเป็นจนัทร์ทีส่ี ่คอือกีสปัดาห์หนึง่

พ้ืนท่ีท้ิงขยะของอาคารพักอาศัย อาจมีเน้ือท่ีและลักษณะ
ต่างๆ กันไป ตามจ�านวนของคนพักอาศัยในบริเวณที่ใช้พ้ืนที่ 
ทิ้งขยะร่วมกัน บางแห่งที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีห้องพัก 
เป็นร้อยๆ ห้อง อาจล้อมรั้วตาข่ายโปร่งและสูง มีประตูปิดเปิด  
หรือถ้าเป็นอาคารเล็กๆ สองสามหลังรวมกัน ก็อาจเป็นพ้ืนท่ี 
ขนาดเล็ก แต่ใช้ตาข่ายคลุม เพ่ือไม่ให้ถุงขยะกระจัดกระจาย  
จุดทิง้ขยะเหล่านีเ้ปน็ความรบัผดิชอบของเจา้ของอาคาร แต่ใน
การรกัษาความสะอาดเรยีบร้อย เป็นหน้าท่ีของผู้พักอาศยัร่วมกัน 
กลุม่อาคารบางแห่งอาจจ้างคนท�างานพิเศษในตอนเช้า

รถเก็บขยะในพื้นท่ีจะเข้ามาเก็บตามวันตามเวลา ไม่มีวัน
หยุด รถทีเ่ก็บขยะครวัหรอืขยะทัว่ไป มกัเป็นรถบรรทกุขนาดเลก็  
(pick up) ปกปิดมดิชดิ พนกังานท่ีน่ังมาข้างคนขบัจะสวมถุงมอื
ลงมาห้ิวถุงขยะซึ่งมีขนาดเดียวกันและผูกมัดรัดถุงเรียบร้อย 
โยนขึ้นรถ ปิดท้ายรถ กลับขึ้นไปน่ังข้างคนขับ แล้วก็ออกไป 
อย่างรวดเรว็เหมอืนตอนมา ส่วนในวนัเก็บขยะขวดและกระป๋อง 
รถจะมีขนาดใหญ่ เพราะทางเขตเทศบาลพยายามเก็บขยะ 
ในพ้ืนที่ของตนให้หมดจดเรียบร้อยและตรงตามก�าหนดเวลา  
เข้าได้ถึงทกุพ้ืนท่ี

ขยะพลาสติกหรือขยะภาชนะโฟม ท่ีท้ิงในถังหน้าซุปเปอร์มาเก็ต เป็นหน้าท่ีของพนักงานในร้านจะต้องมีเวรผลัดกันมาถ่ายขยะออก 
ใส่ถงุตาข่ายใหญ่ แยกชนิด และน�าไปก�าจดัต่อไป ถงัขยะหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล่าน้ี จะต้องพร้อมให้คนท้ิงขยะได้เสมอ ไม่ปล่อยไว้พูนล้น 
เพราะถอืว่าร้านค้าหรอืบรษิทัผู้ผลติและจ�าหน่ายสนิค้าท่ีท�าให้เกิดขยะแต่ละประเภท จะต้องรบัผิดชอบขยะท่ีมาจากแหล่งผลติของตน 

คลิก๊อ่าน กรณีศกึษา  
 Nakano City

คลิก๊อ่าน กรณีศกึษา  
Minato  Recycling  Center 

คลิก๊อ่าน กรณีศกึษา Eco-cement 
Manufacturing Facility

คลิก๊อ่าน กรณีศกึษา 
 TMG  Landfill  site

อ่านข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่ : http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=article&sid=18
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย อรชา มุ้ยเสมา กองนโยบายและแผนงาน ส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร14 



ท้องถิน่รกัษ์โลก

สบืเน่ืองจากการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ได้แจ้งจงัหวดัให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนินการ รบัสมัคร
อาสาสมัครท้องถิน่รักษ์โลก (อถล.) ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2560 พร้อมแจ้งว่า อยู่ระหว่างด�าเนินการยกร่างระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินการของ อถล. ควบคู่ไปด้วยน้ัน ในเดือนเมษายน 2561 มีรายงานจ�านวนครวัเรอืนท่ีเข้าร่วมเป็นเครอืข่าย อถล. 
จ�านวน 1,256,513 ครวัเรอืน จากท่ัวประเทศ 18,682,878 ครวัเรอืน และมีความคืบหน้าเก่ียวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิน่รักษ์โลก พ.ศ. .... ซ่ึงได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยเรยีบร้อยแล้ว จงึขอน�าสาระส�าคญัของร่างระเบียบดงักล่าวมาเสนอโดยสรปุ ดงัน้ี

1. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.”  
มชีือ่เรยีกภาษาองักฤษว่า “Local Environment Volunteer” 
และใช้ชือ่ย่อภาษาองักฤษว่า “LEV” 

2. เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ใช้ชื่อย่อ
ว่า “เครือข่าย อถล.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Local  
Environment Volunteer Network” และใช้ชื่อย่อภาษา
องักฤษว่า “LEV-Net”

3. การบรหิารจดัการสิง่ปฏกูิลและมูลฝอย การปกป้อง 
และรกัษาสิง่แวดล้อมของ อถล. และเครอืข่าย อถล. ต้องมี
วัตถุประสงค์ ดงันี้ 

3.1	 ส่งเสรมิให้ความรูค้วามเข้าใจในการบรหิาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการ
ปกป้องและรกัษาสิง่แวดล้อมด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในหมูบ้่านหรอืชมุชน

3.2	เสรมิสร้างจิตส�านึก	กระบวนการเรยีนรู	้และ
การพึง่ตนเอง	รวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการบรหิาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษา 
สิง่แวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3.3	 ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
สิง่ปฏกูิลและมูลฝอย การปกป้องและรกัษาสิง่แวดล้อม 
ร่วมกันระหว่าง อถล. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส่วนราชการ และเครอืข่าย อถล.

4. อถล. ต้องมีสญัชาติไทย อายุไม่ต�า่กว่าเจด็ปีบรบูิรณ์  
มีภูมิล�าเนาอยู ่ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  
กรณีท่ีผู้สมัครไม่ได้มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินนั้น หรือเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติอื่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. 

์
อาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)
อาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)์
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5. อถล. มีบทบาทและหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี
5.1	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการ 

สิง่ปฏกูิลและมูลฝอย การปกป้องและรกัษาสิง่แวดล้อม

5.2	 เฝ้าระวัง	 สอดส่อง	 ดูแล	 รวมท้ังรายงาน
สถานการณ์การบรหิารจดัการสิง่ปฏกูิลและ	มูลฝอย	
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ

5.3	สือ่สาร	 เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์	 ข้อมลู
ข่าวสารและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส�านึกด้าน 
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและ
รกัษาสิง่แวดล้อม 

5.4	 เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
สิง่ปฏกูิลและมูลฝอย	การปกป้องและรกัษาสิง่แวดล้อม
ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัขึน้

5.5	ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
ส่วนราชการ	ภาคเอกชน	และเครอืข่าย	อถล.	 เพ่ือ
ด�าเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มลูฝอย การปกป้องและรกัษาสิง่แวดล้อม

6. ผู้สนใจสมัครเป็น อถล. ให้ย่ืนใบสมัครต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถสมัครได้เพียงแห่งเดียว
เท่านัน้ 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้สมัครและข้ึนทะเบียน พร้อมจัดท�าทะเบียนรายชื่อ  
อถล. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ 

8. บัตรประจ�าตวั อถล. มีอายุห้าปี 

9. คณะกรรมการ เครอืข่าย อถล. มาจากการประชมุ 
คัดเลอืกกันเองของ อถล. จ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน 
เก้าคน อยู่ในต�าแหน่งคราวละสี่ปี มีหน้าที่ ดังนี้

9.1	 จัดท�าแผนปฏิบัติงาน	 เพื่อเป็นกรอบการ 
ด�าเนินงานของเครอืข่าย	อถล.

9.2	ด�าเนินการตามแผนหรอืนโยบายท่ีก�าหนด

9.3	รายงานผลการด�าเนินงานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบและประกาศให้ประชาชนทราบ 
โดยท่ัวกนั อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีหน้าท่ีในการส่งเสรมิ
และสนับสนุน เก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของ อถล. เช่น  
จดัปฐมนเิทศ ฝึกอบรม หรอืประชมุ สมัมนา อถล. เพือ่พัฒนา 
อถล. ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้ ตดิตามผลการด�าเนนิการ รวมถึง
ให้ค�าแนะน�า หรอืปรกึษาหารอืแก่ อถล.

11. จังหวัดและอ�าเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ด�าเนินงานของ อถล. เครอืข่าย อถล. ในพ้ืนที่

12. กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร
จะให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน การด�าเนินงานของ อถล.  
ก็สามารถท�าได้

13. สมาชิก อถล. มีสิทธิประดับเครื่องหมายหรือ 
ตราสัญลักษณ์ อถล. หรืออาจมีสิทธิได้รับใบประกาศ
เกียรตคิณุ โล่ เข็ม และอืน่ๆ เพือ่ยกย่องในฐานะเป็นตวัอย่าง
ท่ีดีของสังคม มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ  
เพ่ือปรบัปรงุการท�างานของคณะกรรมการเครอืข่าย อถล. 

หน่วยงานรบัผิดชอบ
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โทร. 02-241-9000 ต่อ 2311-2

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่อยู่ระหว่างเสนอร่างระเบียบฉบับน้ีเพ่ือรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยโปรดพิจารณา 
ลงนามและจะมีผลใช้บังคับเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ท้ังน้ีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานของ อถล. อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตท่ีดี จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเราได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีดี  
ซ่ึงต้องมาจากแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีเหล่าน้ันให้เกิดข้ึน  

New	York	City,	 
United	States	Of	America

หนึ่งใน ‘การฟื ้นฟูเมือง’ ที่โด่งดังไปท่ัวโลก คือ  
‘The High Line’ สวนลอยฟ้าท่ามกลางป่าคอนกรีต 
ที่ทอดตัวยาวใจกลางมหานครนิวยอร์ก ซึ่งใช้โครงสร้าง
เดิมของทางรถไฟยกระดับส�าห รับขนส ่ ง สินค ้า 
ที่ปิดให้บริการและถูกทิ้งรกร้างมานานนับทศวรรษ  
มาสร้างสรรค์การใช้สอยรปูแบบใหม่ โดยยังรกัษาคณุค่า
และเอกลักษณ์เดิมไว้อย่างสมบูรณ์ ผ่านการออกแบบ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้คน บนความเคารพต่อ
ประวัติศาสตร์และบริบทโดยรอบ

Seoul,	South	Korea

อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัด งั้นมาดู ‘การฟื้นฟูเมือง’ 
ที่อยู่ไม่ไกล เชื่อว่าคนไทยไม่น้อยเคยไปเหยียบมาแล้ว 
‘Cheonggyecheon’ คลองประวัติศาสตร์ชองกเยชอน  
ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งครั้งหน่ึงเคยถูกปิดทับเป็น
ทางด่วนยกระดับ อุดมไปด้วยมลภาวะ ท้ังน�้าเน่าเสีย  
อากาศเป ็นพิษ จนในท่ีสุดการฟื ้นฟูคลองแห่งนี ้
ก็ได้ถือก�าเนิดข้ึน ด้วยการรื้อทางด่วนเพ่ือพัฒนาเป็น 
สวนสาธารณะริมน�้ากลางเมือง นอกจากจะเป็นแหล่ง
พักผ่อนยอดฮติ คลองแห่งน้ียังสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ
มหาศาล ผ่านการกระตุ้นการพัฒนาท่ีดินตลอดแนว
คลองอีกด้วย

5	เมอืงใหญ่ของโลก	
ท่ีพฒันาเมอืงไปพร้อมกบัคุณภาพชีวติผูค้น

เราจงึอยากชวนคณุไปท�าความรู้จกั 5 โปรเจกต์ดีๆ จาก 5 เมืองใหญ่ของโลก ท่ีไม่ได้มุ่งพฒันา
แค่ลกัษณะทางกายภาพ แต่พฒันาไปถงึสภาพจติใจของผูอ้ยู่อาศัยในเมือง
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Amsterdam,	Netherland

เมืองอัมสเตอร์ดัมวางแผนจะ re-built ตัวเองให้เป็น 
‘สมาร์ตซิตี’ ซึ่งนอกจากจะใส่ใจเรื่องพ้ืนท่ีสีเขียวแล้ว  
ยังเลยไปถึงการให้ความส�าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
ความทันสมัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร 
สิ่งท่ีสมาร์ตซิตีให้ความส�าคัญ ได้แก่ ความทันสมัย 
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การบูรณาการด้านพลังงาน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ลดอาชญากรรม  
ส่งเสริมวัฒนธรรม ไปจนถึงสนับสนุนให้คนท่ีอยู่ในเมือง 
มคีวามรูแ้ละเอือ้อาทรต่อกัน ฯลฯ โครงการพัฒนาโดยสังเขป 
ประกอบไปด้วย การออกแผนพัฒนาผังเมืองเพ่ือรองรับ
จ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
ให้กลายเป็นย่านอยู่อาศัย เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน
ให ้ทั่ ว ถึง สร ้างกังหันลมเพ่ือผลิตพลังงานสะอาด  
ผนวกนวัตกรรมไฮเทคเข้ามาใช้ เช่น โครงการ ‘iBeacon  
and IoT (Internet of Things) Living Lab’ ตดิตัง้ดวงไฟ
ที่ท�างานด้วยระบบเซ็นเซอร์ไว้รอบเมือง ฯลฯ ซึ่งท้ังหมด 
มกี�าหนดจะแล้วเสรจ็ภายในปี ค.ศ. 2040 เหตทุีต้่องใช้เวลา
นานขนาดน้ัน เนือ่งจากเป็นโครงการขนาดมหมึาทีต้่องอาศยั
ความร่วมมอืกันของหลายภาคส่วน

Bogota,	Colombia

โบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ถือเป็นหน่ึงในตัวอย่าง
การฟื ้นฟูเมืองที่สร้างความตกตะลึงไปท่ัวโลก เพราะ
โบโกตาเคยถูกจัดว่าเป็นเมืองท่ีอันตรายท่ีสุดแห่งหนึ่ง  
เตม็ไปด้วยปัญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ แต่ภาพจ�าท่ีเคยม ี
ค่อยๆ ถูกเปลี่ยนไปหลังการรับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ของ เอ็นริเก เพนาโลซา ปี ค.ศ.1998 ซึ่งเขาได้เริ่มกลับไป 
แก ้ไขป ัญหาโดยใช ้งบประมาณ 1,500 ล ้านบาท  
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง สร้างเลนจักรยาน  

Singapore	City,	Singapore

ประเทศเดียวในกลุม่อาเซยีนทีข่ึน้แท่นประเทศพัฒนา
แล้ว โดยแรกเริ่มน้ันสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีแยกตัวจาก
มาเลเซยีเมือ่ปี 2508 โดยมนีายลกีวนยู เป็นนายกรฐัมนตรี
คนแรก เขาตัง้ใจพัฒนาสงิคโปร์ให้มคีวามสามารถในการ 
แข ่งขันในระดับโลก มีสภาพแวดล ้อมท่ีอยู ่อาศัย 
ได้อย่างย่ังยืน ดังน้ัน จึงมีการจัดต้ังหน่วยงานท่ีต้องดูแล
พัฒนาที่ดินเป็นหลัก ก็คือ Urban Redevelopment  
Authority (URA) มอี�านาจหน้าท่ีวางแผนการใช้ท่ีดนิของ
ประเทศ เช่น การพัฒนาผงัเมอืง การดแูลสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ การอนุรักษ์เขตชุมชน ส่วนงานอื่นๆ  
ซึ่งประเทศสิงคโปร์น้ันท่ีดินจะเป็นของรัฐแต่ให้เอกชน 
เช่ากรรมสิทธ์ิ การจะก่อสร้างหรือพัฒนาท่ีดินทุกอย่าง 
จะต้องผ่าน URA และเป็นไปตามแผนของประเทศ 
ท่ีก�าหนดไว ้  โดยวิสัยทัศน ์แรกของประเทศที่ผู ้น�า 
ได้ก�าหนดไว้คอื City Garden ซึง่การบรหิารราชการต่างๆ  
ก็เพ่ือรองรบัวสิยัทัศน์นีท้ัง้หมด ต่อมาจงึมกีารปรบัวิสยัทัศน์
เป็น A City in a Garden

เปลีย่นท่ีจอดรถให้เป็นทางเท้าและพ้ืนทีส่าธารณะกว่า 1,200 แห่ง จนท�าให้มคีนขีจ่กัรยานเพ่ิมขึน้กว่า 20 เท่า ลดการใช้น�า้มนัได้ 
ปีละ 1,230 ล้านบาท เกือบเทียบเท่าเงินที่ลงทุนไป รวมทั้งปัญหารถติดที่น้อยลงถึง 40% และอัตราการฆาตกรรมลดลง 4 เท่า



บนถนนชาร์จไฟสายแรกที่สวีเดน
ขับไป ชาร์จไป 

ศัพท์สิ่งแวดล้อม

สวเีดนเปิดตวัถนนสัน้ๆ	สายใหม่ท่ีให้รถบรรทุก 
ขบัพร้อมกับชาร์จแบตเตอรีไ่ปได้พร้อมๆ	กัน

ถนนเส้นดังกล่าวมีการติดต้ังรางไฟฟ้าความยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึง่เป็นเส้นทางระหว่างศูนย์พัสด ุ
ของสนามบนิกับศนูย์กระจายสนิค้าในเมอืงสตอ็กโฮล์ม  
ถนนดังกล่าวท�างานโดยแขนที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งย่ืน 
มาจากใต้ท้องรถแล้วต่อกับสายไฟฟ้า คล้ายกับ 
การท�างานของรถรางท่ีเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าท่ีอยู่
ด้านบน ไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านจากสายชาร์จบนถนน 
สูแ่บตเตอรีข่องรถ ช่วยแก้ปัญหาพลงังานไม่เพียงพอ
ของแบตเตอรีร่ถยนต์ โดยสายท่ีเชือ่มต่อกับรางไฟฟ้า
นัน้ก็สามารถหยุดการเชือ่มต่อได้ไม่ยากเช่นเดยีวกัน

โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในนาม 
eRoadArlanda ซึ่งประกอบด้วยบริษัทรวม 22 แห่ง  
เช่น การไปรษณีย์แห่งสวีเดน PostNord และบริษัท
พลังงานยักษ์ใหญ่ Vattenfall คาดว่านวัตกรรม 
ดงักล่าวจะช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ราวร้อยละ 90 และจะช่วยให้สวเีดนบรรลเุป้าหมาย
ในการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมี 
นัยส�าคัญในภาคส่วนการคมนาคม ซ่ึงรัฐบาลตั้งเป้า
ว่าจะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 72 
ภายใน ค.ศ. 2030

ในการเปิดตวัโครงการดงักล่าว Lena Erixon กรรมการของ  
Swedish Transport Administration ระบุว่า “เมื่อเราคิดถึง 
การขนส่งทางถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปไม่ได้เลย 
ทีเ่ราจะพยายามพัฒนาภายใต้กรอบคดิแบบเดมิ น่ีคอืเหตผุลที่ 
Swedish Transport Administration สนับสนนุโครงการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีจะสามารถตอบโจทย์ในอนาคตได้อย่างย่ังยืน”

คาดว่าถนนไฟฟ้าจะถูกน�าไปใช้บนทางหลวงของสวีเดน
ความยาวราว 20,000 กิโลเมตร และจะส่งออกเพ่ือน�าไป 
ช่วยเหลือประเทศต่างๆ ให้หยุดเสพติดการขนส่งท่ีใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล ประมาณการต้นทุนของถนนไฟฟ้าอยู่ที่ 1 ล้านยูโร  
หรอืราว 40 ล้านบาทต่อกิโลเมตร ท�าให้ทางเลอืกของการขนส่ง
แบบรางอาจประหยัดกว่าในเมอืงใหญ่

Hans Säll ประธานของเครอืข่าย eRoadArlanda สรปุว่า

ค�าถามส�าคัญในยุคเราคือจะท�าอย่างไรให้การคมนาคม 
บนท้องถนนปราศจากเชือ้เพลิงฟอสซลิ และตอนน้ีเรามคี�าตอบ 
ท่ีจะท�าให้ความฝันน้ันกลายเป็นจริง สวีเดนจะเป็นผู ้น�าใน
เทคโนโลยลี�า้สมยั และพร้อมทีจ่ะช่วยขยายเทคโนโลยีดังกล่าว
ไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์สบืนาคะเถียร  
(https://www.seub.or.th) สิ่งแวดล้อมต่างประเทศ

นวตักรรม ท้องถิน่
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จำนวนขยะพลาสติกในหนึ�งป� 
สามารถนำมาเร�ยงต�อรอบโลกได� 4 รอบ

พลาสติกสามารถอยู�ในธรรมชาติ
ได�นานกว�า 500 ป�

เราสามารถประหยัดการใช�น้ำมัน 1,000 - 2,000 แกลอน 
โดยการร�ไซเคิลพลาสติก 1 ตัน

การร�ไซเคิลพลาสติกใช�พลังงาน
น�อยกว�าการผลิตพลาสติกถึงร�อยละ 88

ขยะในทะเล
กว�าร�อยละ 50 คือขยะพลาสติก 

ข�อเท็จจร�งเก่ียวกับ “ขยะพลาสติก”

ในทุกป� มีการใช�ถุงพลาสติกกว�า

5 แสนล�านใบ

ในทุกป�  มีขยะพลาสติก

อย�างน�อย 8 ล�านตัน
เทียบเท�ากับการทิ�งขยะ

ปร�มาณหนึ�งคันรถขนขยะในทุกๆหนึ�งนาที

10 ป�ท่ีผ�านมา

เราผลิตพลาสติกมากกว�าที่เคยใช�ใน 1 ศตวรรษ 
กว�าคร��งเป�นพลาสติกใช�เพ�ยงคร��งเดียว 

เราซ้ือขวดน้ำพลาสติก

1 ล�านขวด
ในทุก 1 นาที

ขยะพลาสติกคิดเป�น

ร�อยละ 10
ของจำนวนขยะทั�งหมด

การจัดการ
“ขยะพลาสติก”ร�อยละ 95 ของบรรจุภัณฑ�พลาสติก

กลายเป�นขยะ

ในทุกๆ ป� มีขยะพลาสติกว�า 13 ล�านตัน
ท่ีอยู�ในมหาสมุทร

ส่งข้อมูล ข่าวสาร บทความเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
และคำาแนะนำาต่างๆ ได้ที่ คณะทำางาน (DLA e - Magazine)  
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
(ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ 
E-mail :  kittikabo@dla.go.th และ pajonma@dla.go.th

ที่ปรึกษาคณะทำางาน : นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานคณะทำางาน : นายธนา ยันตรโกวิท 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการคณะทำางาน : นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย 
ผู้อำานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น


