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การมอบนโยบายของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น
“โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก อนุ พ งษ์ เผ่ า จิ น ดา รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้ อมดีเด่น โครงการมือถือเก่าไป
ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
บริ ษั ท นานมี บุ๊ ค ส์ จ ากั ด และคณะทางานโครงการมือ เก่ า ไป ชี วิ ต ใหม่ ม า ร่ ว มมื อ กั น ดาเนิ น การ โดยมี
นายสุทธิพงษ์ จุล เจริ ญ อธิบ ดีกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้อ งถิ่ น จั ง หวั ด ผู้ บ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น (อปท.) และผู้ เกี่ ยวข้อ ง ร่ ว มงานกว่ า ๑,๐๐๐ คน
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
การแก้ไขปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาสาคัญและสะสมมายาวนาน รัฐบาลถือว่า
เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องแก้ไข จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่จะต้อ งขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในภาพรวมทั้งประเทศ เช่น เรื่องของ
การประกวดจังหวัดสะอาด การจัด กลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการกาจั ดขยะอิเล็ กทรอนิ กส์ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมีข ยะอิเล็ กทรอนิกส์ ตกค้างเพื่อรอการกาจัดอยู่ ใน
ประเทศเรากว่า 5 แสนตัน และขยะครัวเรือนตกค้างกว่า 20 ล้านตัน
แนวทางการจัดการขยะ ให้ใช้หลัก 3ช คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้า (Reuse) และ นากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) 3Rs สาหรับขยะจากครัวเรือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาปูายกาหนดสี เพื่อแยกขยะ
ใส่ถุงจานวน 4 ประเภท 1. สีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิล 2. สีแดง เป็นขยะอันตราย 3. สีเขียว เป็นขยะเปียก
และ 4. สีน้าเงิน เป็นขยะทั่วไป สาหรับขยะในพื้นที่สาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งถังขยะเป็น 2 สี
คือ 1.ขยะรีไซเคิล สีเหลือง 2.ขยะทั่วไป/ขยะอินทรีย์ โดยแนวทางในการจัดเก็บขยะและการกาจัดขยะให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาด าเนิ น การโดยใช้ วิ ธี ใ ห้ เ หมาะสม และให้ ก ระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กากับดูแลตามกฎหมาย
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บทที
บทที่ ่ 11 บทน
บทนาา
1.1 ความเป็นมา
ในคราวการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมเสนอ เพื่อใช้เป็ น กรอบและทิศทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล ฝอย
และขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสาคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหา
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารส าคั ญ ได้ แ ก่ การลดการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยหรื อ ขยะอั น ตรายที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด
การนาขยะมูลฝอยกลับ มาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูล ฝอยที่มีประสิทธิภาพ การกาจัด
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง
1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
คณะรั ฐ มนตรี ได้มี มติ เมื่ อวั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 เห็ น ชอบให้ มี การจัด ตั้ง คณะกรรมการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่ างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายใต้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) ได้ ร ะบุ ถึ ง ปั ญ หาในด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ผชิ ญ กั บ ภาวะขยะล้ น เมื อ งและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ในกรอบยุทธศาสตร์ฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในมิติ “ความยั่งยืน” ได้ระบุถึงการพัฒนา
ที่ ส ามารถสร้ า งความเจริ ญ รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง เป็ น การ
เจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ กิ น พอดี ไม่ ส ร้ า งมลภาวะต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจนเกิ น
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้กาหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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กับสิ่งแวดล้อม คือ การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็น ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ สีเขีย ว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่า มีพื้นที่สี เขียวใหญ่ขึ้น
ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรอบยุทธศาสตร์ฯ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ระบุถึงการเพิ่มศักยภาพเมืองด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย , ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559ข)
1.3 เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562
3. ของเสี ย อันตรายชุมชนได้รับ การรวบรวม
และส่ ง ไปกาจั ดถูกต้อ งตามหลั กวิช าการ ไม่น้อ ย
กว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชน
ที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
การจั ด การที่ ถู ก ต้ อ ง ร้ อ ยละ 100 ของปริ ม าณ
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี
2563
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศภายในปี 2564
ตารางเป้าหมายรายปีของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

เป้าหมาย

ปี พ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
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1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไปกาจัดถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่
ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนที่ต้นทาง
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1.4 บทบาท หน้าที่ และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(พ.ศ. 2559 – 2564)
แผนแม่ บ ทการจั ด การขยะมู ล ฝอย (พ.ศ. 2559 – 2564) ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทาง
การดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ มีการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
และที่ส าคัญได้กาหนดบทบาทหน้ าที่ของหน่ว ยงานต่า ง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะ
หน่ ว ยงานหลักที่รั บผิ ดชอบขยะมูล ฝอยชุมชน ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในการจั ดการขยะมูล ฝอยให้ เ ป็น ไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบี ยบ และแนวทาง
ที่เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจที่จาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 –
2564) ได้กาหนดบทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยดาเนินการ ดังนี้
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1. เร่งรัดการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยกากับดูแลจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
2. เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ของกระทรวง จังหวัด และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
4. สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย (Clusters) สนั บ สนุ น การก าจั ด ขยะมู ล ฝอย
โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย
5. สนับสนุนให้ใช้กฎหมายผังเมืองในการพิจารณาจัดตั้งโรงกาจัดขยะมูลฝอย
6. จัดกิจกรรมและส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
7. สร้ างความรู้ ความเข้า ใจกั บ ภาคเอกชน เพื่อ ลดการต่ อต้ านในการด าเนิ นมาตรการเกี่ ยวกั บ
มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในเรื่ อ ง การถ่ า ยทอดนโยบายหลั ก การก ากั บ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด
การดาเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพื้นที่
1. จัดทาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
2. เร่ งรั ดการดาเนิ นการกาจั ด ขยะมูล ฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้ หมดไป โดยกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย (Clusters) การกาจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนด้านจัดการขยะมูลฝอย
4. สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่ต้นทางให้กับ
ประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์
6. ติดตามและก ากับ ดูแ ลองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ดาเนินการบริห ารจัด การขยะมูล ฝอยและ
ขยะอั น ตรายภายในจั ง หวั ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ รวมถึ ง ให้ มี ก ารรายงานผล
การดาเนินการ
7. สนับสนุนการจัดหาพื้นที่ในการจัดการหรือกาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่ วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง
9. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นที่
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1. ร่วมกับจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด
2. ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป โดยดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุง
ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
3. ดาเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพื่อส่งกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. การรวมกลุ่มพื้นที่และจั ดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่ งเสริม
ภาคเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
5. จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยหรือการกาจัดขยะมูลฝอย
6. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการคัดแยก
เก็บรวบรวม การเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยให้
เหมาะสม เป็นต้น
7. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับท้องถิ่น
8. ติดตามและบังคับ ใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมูล ฝอย ให้เอกชนดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
9. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง
10. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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บทที่ 2
สถานการณ์การดาเนินงาน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
2.1 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนและสนับ สนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐ มนตรี แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2. ส่งเสริมให้ เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ
Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพื่อนาไปจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอย
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น กรอบและทิ ศ ทางการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้ ง ในส่ ว นราชการระดั บ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รวมไปถึ ง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เพื่ อ ให้ มี แ นวทางให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ”
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน
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3. เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริ บ ทสภาพปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น ของพื้ น ที่ และสามารถดาเนิน การจั ดการขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนได้อ ย่ างถู กต้ อ ง
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 40 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วประเทศ ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู
3. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30 ถูกนาไปใช้ประโยชน์
4. ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย
5. หมู่บ้านชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะ
และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
2.2 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561
เป้าประสงค์
การดาเนินการ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย ผลการดาเนินการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการ
40
78.38
กาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
20
28
ทั่วประเทศได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู
3. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ถูกนาไปใช้
30
36.42
ประโยชน์
4. ครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
50
23.92
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
5. หมู่บ้านชุมชน มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
100
100
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6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบ
แยกประเภทในสวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง

100

70

ซึง่ มีผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
การดาเนินการ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย ผลการดาเนินการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการอย่างถูกต้องตามหลัก
60
78.38
วิชาการ
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
95
92.04
วิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
15
10
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
90
89.91
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่
80
ถูกต้อง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
20
100
ของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง
2.3 กิจกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับจังหวัดแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 อาเภอสะอาด ระดับจังหวัด จานวน 5 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1,2,3 และชมเชยอีก
2 อันดับ
1.2 องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
2. ระดับประเทศแบ่งกลุ่มการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จานวน 26 จังหวัด
2.2 กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จานวน 26 จังหวัด
2.3 กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก
จานวน 24 จังหวัด
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โดยได้ดาเนินการคัดเลือกและจัดอันดับจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น จานวน 3 อันดับ ของแต่ละกลุ่มจังหวัด เมื่อ
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ผลการคัดเลือก ดังนี้
1. จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาด
ใหญ่ จานวน 3 รางวัล จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเป็นรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้
ก. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จานวน 1,000,000 บาท
ข. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จานวน 800,000 บาท
ค. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จานวน 500,000 บาท
2. จั งหวัดที่มีการจั ดการขยะมูล ฝอยชุมชน “จังหวั ดสะอาด” ระดับ ประเทศ ระดับกลุ่ มจังหวั ด
ขนาดกลาง จานวน 3 รางวัล จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลการดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้
ก. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดเลย จานวน 1,000,000 บาท
ข. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จานวน 800,000 บาท
ค. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จานวน 500,000 บาท
3. จั งหวัดที่มีการจั ดการขยะมูล ฝอยชุมชน “จังหวั ดสะอาด” ระดับ ประเทศ ระดับกลุ่ มจังหวั ด
ขนาดเล็ก จานวน 3 รางวัล จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเป็นรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้
ก. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลาพูน จานวน 1,000,000 บาท
ข. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จานวน 800,000 บาท
ค. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จานวน 500,000 บาท
โดยเมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทย ผู้ ว่ าราชการจังหวัด ผู้ บริห ารระดับสู ง
ของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานด้วย
ณ ตึกสันติ ไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
2.4 ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาด ประจาปี พ.ศ. 2561
1. กลุ่ มจั งหวัด ขนาดใหญ่ จั งหวั ด ลพบุ รี มีการดาเนินการด้านการจัดการมูล ฝอยที่โ ดดเด่ นหลาย
ประการ ดังนี้
1) การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะต้นทาง โดยใช้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนทุกครัวเรือนอย่างน้อย 4 ประเภท ดังนี้ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ
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ขยะอันตราย สาหรับการจัดหาขยะเศษอาหารได้มีการคัดแยก เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ โดยการจั ดทาปุ๋ย
เพื่อนาไปเป็นสารปรับปรุงดิน เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
2) การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปจัดการ
ตามประเภทของขยะมูลฝอย ตั้งแต่ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายจากชุ มชน ขยะพิษ ขยะติด
เชื้อ และกากอุตสาหกรรม
3) การให้มีการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่และการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่
และตกค้างสะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด

2. กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจน มี
การลงพื้น ที่มาบริ หารจั ดการขยะร่ วมกับทุกภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้ นาท้องที่ วัด
ภาคเอกชน โรงเรี ย น และสถานประกอบต่างๆ และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีการเก็บค่าธรรมเนียม
และออกข้อบัญญัติแล้วเกือบทุกพื้นที่ ผู้บริหารมีความใส่ใจในการลงมาบริหารจัดการขยะร่วมกับทุกภาคส่วน
มีการนานวัตกรรมมาต่อยอดโดเด่นกว่าที่อื่นๆ มีการทาข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
สถานศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน ทั้งนี้จังหวัดเลยได้มีการแลกขยะนามาเป็นกองทุนจัดกับผู้เสียชีวิต และมี
หน่วยงานราชการทา Zero Waste มีการต่อยอดนวัตกรรมนาเอาใบตองมาทาเป็นรูปทรงแทนการใช้โฟม
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3. กลุ่มจั งหวัดขนาดเล็ก จังหวัดลาพูน เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายและวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนในการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยของจังหวัด ร่ว มมือกับทุกภาคส่ว นทั้งส่ วนราชการ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาชน และเป็นจังหวัดที่ประกาศเป็น “ลาพูนปลอดขยะเปียก ในปี
2560” และจังหวัดปลอดโฟมในปี 2561 รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มข้น และจริงจังในพื้นที่
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2.5 สรุปนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จัน ทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี
ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า
นั บ เ ป็ น โ อ ก า ส ส า คั ญ อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ที่ น่ า ยิ น ดี
ที่กระทรวงมหาดไทยได้ จัดให้ มี พิธีมอบรางวัล การ
จัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ
ประจาปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ตนรู้สึกมีความสุขมาก แต่
ยังเป็นห่วงเรื่องทาอย่างไรให้ประเทศดีขึ้น ให้หลุดพ้น
กับดักต่างๆ ที่มีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาและแก้ไขปัญหาให้
ได้ อย่ างยั่ งยื น เรามี ยุทธศาสตร์ แผนแม่ บทปี 25592564 และแผนปฏิบัติการในปี 2560 – 2561 คือปีนี้ที่ต้องทาต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องนาไปสู่ การปฏิบัติ
ทุกๆ มิติ ทุกประเด็นไม่ใช่เรื่องขยะเรื่องเดียว รัฐบาลเป็นผู้กาหนดนโยบายขับเคลื่อน ผู้แปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติคือกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น แผ่นดิน
จะต้องสะอาดในทุกๆ เรื่อง ทางานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
การส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง มีความพร้อมในการรับมอบการกระจายอานาจไปให้
หลายเรื่องที่ทาได้ดี หลายเรื่องที่ยังทาได้ไม่มากขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งอยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่ความ
เชื่อมั่น การสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นได้ ที่เรียกว่า “ประชารัฐ” จังหวัด
สะอาดคือการทาบ้านเมืองของเราให้สะอาด ไม่ใช่เฉพาะเรื่องขยะ แต่เป็นทุกเรื่องความสะอาด รวมไปถึงความ
โปร่งใส การแก้ไขปัญหาการทุจริต บ้ านเมืองสวยงาม อยากให้ทุกจังหวัด ได้พิจารณาว่าพื้นที่ใดที่ทิ้งขยะกอง
เต็มไม่สามารถทิ้งขยะได้แล้ว อยากให้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เป็นพื้นที่ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทาเป็นภูเขา
ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และทาเป็นสถานที่ให้คนไปพักผ่อนกันเป็นครอบครัวได้ หลักการที่สาคัญคือหลักความ
รับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วม คาว่าจังหวัดสะอาดคือสะอาดทุกอย่าง ทุกทางแยก ทุกหน้าบ้าน ทุกหลัง
บ้าน ทุกคูคลอง นอกจากสะอาดแล้วต้องทาให้สวยงามขึ้น เช่น ปลูก ต้นไม้ ดอกไม้ พืชคลุมดิน ทุกคนต้อง
ช่วยกันด้วยหลักประชาธิปไตย ใสสะอาดในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะในตัวคนหรือพื้นที่ ทุกอย่างต้องใสสะอาดและ
สวยงาม เพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่หลายประเทศมาท่องเที่ยวจานวนถึง 30 กว่าล้านคนในแต่ละปี
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ดังนั้น ต้องช่วยกันสร้างจิตสานึกในทุกๆ คน เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามระเบียบกติกา ถ้าทุกๆ คนช่วยกันคนละ
ไม้คนละมือก็จ ะขับ เคลื่อนไปได้ ในส่ วนของภาคธุรกิจได้ขอความร่ว มมือไปแล้ วจากศูนย์การค้า ห้างร้าน
รวมถึงร้านค้าท้องถิ่น ไม่ให้บริการถุงขนาดเล็ก โดยให้ผู้ซื้อใช้ถุงผ้าแทน แต่ให้เหลือถุงขนาดใหญ่ไว้ แต่ เป็นถุง
ขนาดใหญ่ที่สามารถย่อยสลายได้ โดยต้องอาศัยระเบียบและจิตสานึกต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าต้องมีส่วนร่วมทา
ให้ บ้ า นเมื อ งของเราสะอาด โปร่ ง ใส มี ค วามสุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น เพราะฉะนั้ น จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด รวมถึ ง
กรุงเทพมหานครด้วย ต้องเร่งปฏิบัติในเรื่องนี้ ความสะอาดให้รวมถึงห้ องน้าสาธารณะ ห้องส้วมต่างๆ ให้
สะอาด ให้ทันสมัยสอดคล้องกับโลกยุค 4.0 หลายส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ประชาคม ประชาสังคมต่างๆ คน
ไทยทั้งหมดต้องช่วยกันนาไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น ช่วยกันสร้าง ช่วยกันทา ช่วยกัน
คิด ช่วยกันแก้ไข อย่าปล่อยให้เป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง
เพราะยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ งงบประมาณ ปั ญ หาเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ เรื่ องคนเก็ บขยะ คนทิ้ ง ขยะ
เพราะฉะนั้นต้องคานึงถึงต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต้นทางคือประชาชนทุกคนต้องลดการผลิตขยะ
ครอบครัวชุมชน กลางทาง และนาไปสู่ปลายทางคือเรื่องของการนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามหลัก 3Rs ขอชื่นชม
หลายจังหวัด ที่เดินหน้า ส่วนจังหวัดที่ทาอยู่แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์รับรางวัลก็ขอให้ทาต่อไป ในวันข้างหน้าก็จะมี
รางวัลเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นกาลังใจซึ่งมีมูลค่าทางจิตใจ จังหวัด 15 จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ให้มีการดูแ ล
บนถนนหนทาง ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ให้มีความสวยงาม ยินดีกับ 15 จังหวัดที่ได้รับรางวัล ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการแบ่งปันแนวคิดในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
น่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ในพื้นที่ได้อีกด้วย
สาหรับ อปท. 192 แห่ง ที่ได้รับรางวัลรู้สึกยินดีด้วยและ อปท. ที่เหลือขอให้ทาตามด้วย ต้นทางคือผู้ทิ้งขยะ
ต้องให้ความห่ ว งใยและนึกถึงเจ้าหน้ าที่ผู้ เก็บขยะ โดยให้แยกขยะอินทรีย์ ขยะที่เน่าเสี ย หรือเศษอาหาร
ให้แยกใส่ถุงก่อนนาทิ้งลงถังขยะ การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาที่ต้นทาง สาคัญที่สุดคือการแยกขยะ
ให้ได้ เพราะฉะนั้นท้องถิ่นต้องปรับตัวทุกอย่างเพื่อให้เกิดงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง การทางานในส่วนของท้องถิ่น
ต้องสอดคล้ องกับ การทางานของส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิ ภ าค ต้องทางานเพื่ อประเทศชาติ ต้องพัฒ นาตัว เอง
ทั้ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ คุ้ ม ค่ า ประหยั ด โปร่ ง ใส และเกิ ด ประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ตรงกั บ
ความต้องการของประชาชน โดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตัว หน้าที่ของข้าราชการทุกภาคส่วนมีอย่างเดียว
คือการทาเพื่อประชาชน ให้จั งหวัดที่ได้รั บรางวัล 15 จังหวัด แบ่งกลุ่มประกวดกันในเฉพาะ 15 จังหวัด
โดยกาหนดประเภทรางวัลให้น่าสนใจ เช่น ยอดเยี่ยมหรือยอดของยอดเยี่ยม เป็นต้น ต้องบริหารจัดการขยะให้ได้
นึกถึงคนเก็บขยะ นึกถึงการบริหารจัดการขยะที่ปลายทาง ขอให้ทาอย่างต่อเนื่องมีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ลดขยะให้ได้ต่ากว่าวันละ 4 กก./ครัวเรือน แยกขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล ก่อนนาทิ้งลงถังขยะ เราต้องปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งทุกคนจะต้องร่วมมือกัน
ให้จั ดประกวดรางวัลจั งหวัดสะอาดเฉพาะที่เป็นเกาะ โอกาสนี้ขอร่ วมภาคภูมิใจ ขอให้ช่ว ยกันสร้างสรรค์
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นเช่นนี้ต่อไป รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นข้อผูกพันว่าได้สัญญาว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบารุงรากฐานให้กับประเทศไทยของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป
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บทที่ ่ 33
บทที
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ประจาปี พ.ศ. 2562
จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัย
และจาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการดาเนิ น การบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอยชุมชน ได้เล็ ง เห็ น ถึ งความส าคัญ ของปัญหาที่ เ กิดขึ้นในพื้น ที่
ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูล ฝอยไม่ได้รั บ การคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริห ารจัดการของหน่ว ยงานที่ดูแล
รับ ผิ ดชอบยั งขาดประสิทธิภ าพ และขยะมูล ฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลั กวิช าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นและแก้ ไ ขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง
และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564)
กรอบแนวคิดการดาเนินการและการกาหนดเป้าหมาย
1. กาหนดเปูาหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
2. วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ เพื่อนามาเป็นฐานคิดใน
การสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area – Base Problems)
3. ก าหนดกรอบการด าเนิ น งาน 3 ขั้ น ตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คื อ ต้ น ทาง
กลางทาง และปลายทาง
 ต้นทาง
ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
 กลางทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปลายทาง
ขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. การนาหลัก 3Rs หรือ 3 ช คือ คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย
ใช้ ซ้ า และน ากลั บมาใช้ ใหม่ และหลั กประชารัฐ ประกอบด้ว ย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึ กษา
ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน นามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
5. การนานโยบายของนายกรัฐมนตรีมาใช้กาหนดแนวทางการดาเนินการ อาทิ โครงการ “1 อปท. 1
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และโครงการ “ห้องน้าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”
6. การนากรอบนโยบายสาคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการกาหนดแนวทางการดาเนินการ
พันธกิจ
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1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี แผนแม่ บ ทการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ
3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่
3. สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเก็ บ รวบรวมและขนส่ ง ขยะมู ล ฝอย เพื่ อ น าไปจั ด การ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอย
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น กรอบและทิ ศ ทางการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้ ง ในส่ ว นราชการระดั บ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รวมไปถึ ง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน
3. เพื่อ เป็ น แผนปฏิ บั ติ การให้ จั งหวัด และองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นน าไปปรับ ใช้ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับบริบทของพื้นที่ และสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ปี พ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
เป้าหมาย
2559 2560 2561 2562 2563 2564
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
50
55 60 65 70
75
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่าง
75
85 95 100 100 100
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ 5
10 15 20 25
30
ส่งไปกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะ 5
10 20 30 40
50
มูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่
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ต้นทาง
หมายเหตุ : 1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น
2. ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปทิ้งในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นทีว่ ่างทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558
เป้าประสงค์ของแผนปฏิ
บัติการจั
มชน ก“จัวิชงาการ
หวัดหมายถึ
สะอาด”
าปีางถูพ.ศ.
2562
3. ขยะมูลฝอยตกค้
างได้ด
รับการขยะมู
การจัดการอย่ลาฝอยชุ
งถูกต้องตามหลั
ง ขยะมูประจ
ลฝอยตกค้
กนาไปฝั
งกลบอย่างถูกต้อง
าการากลั
หรือแปรรู
ปเป็ปนระโยชน์
เชื้อเพลิง/พลั
1. ขยะมูลตามหลั
ฝอยมีกวิกชารน
บไปใช้
เพิง่มงานไฟฟู
ขึ้น า นาส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา รวมถึง
การนาไปใช้ประโยชน์

2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
4. ขยะอันตรายได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น
6. การดาเนินการเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของท้องถิ่นและจังหวัด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562
1. ด้านการบริหารจัดการ
1.1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยประจาเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบ
สารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย
1.3 จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ประชุมดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมา
ใช้ใหม่ หรือ 3R: Reduce Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 โครงการ
2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 3 เปูาหมาย ดังนี้
(1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณหรือพื้นที่ในการจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับการ
ส่งเสริมและจัดทาถังขยะเปียก
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดทาถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บ
ขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้นาไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (สาหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพื้นที่
ในการจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือนได้)
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(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และตลาดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100
มีการจัดทาถังขยะเปียกรวมหรือสถานที่รวมขยะเปียก
2.3 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกนาไปใช้ประโยชน์
2.4 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนาขยะที่คัดแยกแล้วไปจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของ
ที่ มี มู ล ค่ า เช่ น ตลาดนั ด ขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิ จ ารณาน าเอามาใช้ ป ระโยชน์ ส่ ว นตั ว หรื อ ส่ ว นรวมได้
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ
2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย
2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพื่อให้ “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก” ได้ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
3. ด้านการจัดการขยะกลางทาง
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
ชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับพื้นที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน)
3.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
4. ด้านการจัดการขยะปลายทาง
4.1 ขยะอัน ตรายชุมชนร้ อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวม ส่ งไปกาจัด อย่างถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ
4.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น และเก็บขนได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ Zero Waste)
4.3 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
4.4 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100
ในแต่ ล ะจั ง หวั ด มี ก ารดาเนิ น การกาจั ด ขยะ หรื อ มี แ ผนการดาเนิ น การฯ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
5. เป้าหมายอื่นๆ
5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวไม่น้อยกว่า
500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการดาเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
5.2 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ต้องมีการจัดทาโครงการ 1 องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 2 โครงการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
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5.3 ห้ องน้าสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียน
ในสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ศูน ย์ พั ฒ นาเด็กเล็ ก และสถานที่ส าธารณะที่อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
และมีการจัดการตามแนวทางการดาเนินโครงการ “ห้องน้าท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย”

คาอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
1. ด้านการบริหารจัดการ
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยประจ าเดื อ นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2)
ผ่านระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานข้อมูลขยะมูลฝอยในระบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จั ดท าไว้ คื อ แบบรายงานผลการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยประจ าเดื อ นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ทุกเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย
หมายถึง องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยให้ครบทุกแห่ง อาศัย
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2560
1.3 จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
หมายถึง จังหวัดต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อน พร้อม
ทั้งอานวยการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
(ระยะเวลาตามปีงบประมาณ)
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการประชุม
ดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
หมายถึง คณะกรรมการปฏิกูลฯอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้
ใหม่ หรือ 3R: Reduce Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 โครงการ
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หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดต้องมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้า
นากลับมาใช้ใหม่อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ ให้ครบทุกแห่ง ร้อยละ 100
สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทีม่ ีการจัดทาโครงการฯอย่างน้อย 1 โครงการ
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด

X 100 = ร้อยละ

...

2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 3 เป้าหมาย ดังนี้
(1) ครั วเรื อนร้ อยละ 100 ที่มีบริ เวณหรื อพื้น ที่ใ นการจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับการ
ส่งเสริมและจัดทาถังขยะเปียก
นิยาม
ครัวเรือน หมายถึง จานวนหลังคาเรือนที่มีบุคคลอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อาศัยอยู่ในหน่วยเดียวกันในเขตพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจริง
หมายถึง ครัวเรือนทุกหลังคาเรือนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดทาถัง
ขยะเปียก จานวน 1 จุด ในเขตพื้นที่ของตนเอง
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดทาถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บขยะ
เปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้นาไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (สาหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพื้นที่ใน
การจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือนได้)
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการจัดทาถังขยะเปียกรวม จานวน 1 แห่ง
และมี การก าหนดวั นจั ดเก็ บขยะอิ นทรี ย์ ให้ เหมาะสมกั บบริ บทพื้ นที่ ตนเอง ถ้ าขยะเปี ยกรวมควรมี สั ดส่ วน
ที่เหมาะสมกับจานวนครัวเรือนทั้งหมดลบด้วยจานวนครัวเรือนที่มีพื้นที่จัดทาขยะเปียก
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และตลาดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 มี
การจัดทาถังขยะเปียกรวมหรือสถานที่รวมขยะเปียก
หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และตลาดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทา
ถังขยะเปียก หรือสถานที่รวมขยะเปียกจานวนอย่างน้อย 1 จุดในแต่ละแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การจัดเก็บขยะเปียกในสถานที่รวมขยะเปียกของพื้นที่ที่ต้องการให้มีการจัดเก็บ
2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกนาไปใช้ประโยชน์
หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ก่อนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปกาจัด หรือ มีการนาไปใช้ประโยชน์ก่อนเข้าสู่สถานที่กาจัด ผ่านรูปแบบและ
กิจกรรม เช่น การลดและคัดแยกขยะที่ครัวเรือน กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ผ้าปุารีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรม
ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่/สิ่งของ กิจกรรมตลาดนัด
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มือสอง กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การคัดแยกขยะระหว่างกระบวนการการเก็บขน
การคัดแยกขยะในสถานที่กาจัดก่อนกระบวนการกาจัดขั้นสุดท้าย เป็นต้น
3.1 สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1.1 การคานวณในเขตพื้นที่ อปท.
ลบ

ปริมาณขยะมูลชุมชนฝอยที่เกิดขึ้น
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์)

ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ท้องถิ่น/หน่วยงานรับจ้าง
เก็บขนไปกาจัด

3.1.2 การคานวณภาพรวมระดับจังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนฝอยที่เกิดขึ้น
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X
จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์)

ลบ

ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ท้องถิ่น/หน่วยงานรับจ้าง
เก็บขนไปกาจัด

ลบ

ปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่ไม่มีการ
บริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยไม่มีการ
กาจัดในรูปแบบครัวเรือนที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ หรือไม่เป็นเขตพื้นที่ zero waste

ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นาไปใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นาไปใช้ประโยชน์

(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X จานวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์)

3.1.3 การคานวณร้อยละของปริมาณที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปใช้ประโยชน์
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น

X 100 = ร้อยละ ....

2.4 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนาขยะที่คัดแยกแล้วไปจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของที่มี
มูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณานาเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้ อย่าง
น้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง
หมายถึง องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นต้องมีการจัดตั้งกลุ่ มที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการขยะและ
ผลักดันการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีการต่างๆ เช่น ตลาดนัดขยะ ขยะแลกไข่ ผ้าปุาขยะ เป็นต้น และมี
การจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอย
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวม อบจ.) ที่มีการลงทะเบียนประชาชนและบุคคลที่มีความ
สนใจมี ค วามสมั ค รใจ มี ค วามเสี ย สละ และอุ ทิ ศ ตนในการท างานด้ า นการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย
การปกปูอง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
(1) นิยาม
- ครัวเรือน หมายถึง บุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อาศัยอยู่ในหน่วยเดียวกัน ในเขตพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตน
ในการทางานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกปูอง การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

(2) เกณฑ์ผ่านการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นแต่ ละประเภท (เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริห ารส่ ว นตาบล) ที่ มี
ครัวเรือนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

X 100 = ร้อยละ .....

องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(3) พิจารณาผลสาเร็จระดับจังหวัดจากจานวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
จานวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

X 100 = ร้อยละ .....

องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(4) สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
คานวณร้อยละของครัวเรือนที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์
คานวณร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของจังหวัด
2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพื่อให้ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” ได้ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
หมายถึง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลกเพื่อขับเคลื่ อน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ต้นทาง กลางทาง หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
3. การจัดการขยะกลางทาง
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในชุมชน
ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว
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นิยาม
ที่ ส าธารณะ หมายถึ ง สถานที่ ที่ ป ระชาชนใช้ ร่ ว มกั น เช่ น สวนสาธารณะ ทางเดิ น เท้ า สนามเด็ ก เล่ น
ที่จอดรถสาธารณะ ปูายรถเมล์ เป็นต้น
หมายถึง องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) มีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูล ฝอยแบบแยก
ประเภท 2 ประเภท ได้แก่ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปสีน้าเงิน และภาชนะรองรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
หรือขยะรีไซเคิลสีเหลือง สาหรับพื้นที่ที่ต้องจัดในเรื่องความปลอดภัย หรืออาจจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยใน
ลักษณะโปร่งใสก็ได้ โดยขอให้มีสั ญลักษณ์ที่บ่งบอกประเภทขยะโดยชัดเจน รวมถึงภาชนะเดิมที่สามารถ
ดัดแปลงได้
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน)
หมายถึง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเฉพาะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่มีการเก็บขน มีการวาง
แผนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ เช่น มีการกาหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขน
มูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร (ตามข้อ 9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560)
3.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการจัดตั้งภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จานวน 1 จุด ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือในกรณีบางพื้นที่
มีระบบ/นวัตกรรมการรวบรวม และจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนที่ครอบคลุมทุกครัว เรือนในหมู่บ้านชุมชน
หรือครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การจัดการขยะปลายทาง
4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวม ส่งไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
นิยาม
ขยะอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียที่เป็นพิษหรืออันตรายที่มาจากครัวเรือนและแหล่งธุรกิจ เช่น โรงแรม
สนามบิน ปั๊มน้ามัน ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง ของเสียจาพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ภาชนะ
บรรจุสารเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
หมายถึง ขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดเก็บและรวบรวมในแต่ละจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถูกส่งไปกาจัดตามหลักวิชาการโดยไม่มีขยะ
อันตรายตกค้าง
สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
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4.2 ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ปี 2562 ร้ อ ยละ80 ได้ รั บ การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั กวิ ชาการ
(ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ Zero Waste)
นิยาม
1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 หมายถึง ขยะมูลฝอย ซึ่งคานวณจากอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอย คูณด้วยจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2561
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนคร 0.00189 ตัน/คน/วัน
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตาบล 0.00102 ตัน/คน/วัน
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา 0.00390 ตัน/คน/วัน
- อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตาบล 0.00091 ตัน/คน/วัน
2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่าง
ถูกต้อง รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์
3) ปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดด้วยวิธีการอย่าง
หนึ่ งอย่ างใด ดังนี้ การฝั งกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝั งกลบอย่างถูกหลั กสุ ขาภิบาล
(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทา
ปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การกาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) การฝัง
กลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน
ที่มีระบบกาจัดอากาศเสีย
4) ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก นากลับมาใช้ประโยชน์
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผ้าปุารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ
กิจ กรรมร้ านรับ ซื้อของเก่าสี เขีย ว กิจ กรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศู นย์รีไซเคิล ชุมชน
กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น รวมทั้ง ปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัด
แยกที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
5) สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.

ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง = ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง + ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์ x 100
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัด
ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ในพื้นที่รวบรวมทั้งหมด

X 100 = ร้อยละ .....
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2.

ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง = ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง + ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์ x 100
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ คพ. x จานวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์

4.3 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
นิยาม
1) ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของจังหวัดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างของจังหวัดที่มีฐานข้อมูลจากการสารวจปี 2558 (ปริมาณรวมทั่วประเทศ 30.49 ล้านตัน)
2) ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปทิ้งในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับจัดการ
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทั่วไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558
3) กระบวนการจั ดการขยะมู ลฝอยที่ ถู กต้ องตามหลั กวิ ชาการ ประกอบด้ ว ย การฝั งกลบเชิ งวิ ศวกรรม
(Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกาจัดมลพิษทาง
อากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การ
กาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า
50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบกาจัดอากาศเสีย
สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละขยะมูลฝอยตกค้าง
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

= ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 x 100
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของจังหวัด ปี 2558

4.4 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยของ (Clusters) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ในแต่
ละจังหวัด มีการดาเนินการกาจัดขยะ หรือมีแผนการดาเนินการฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
หมายถึง กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแต่งตั้ง
คณะทางานและได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันจัดทาแบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ฯ และ
เสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดพิจารณา
5. เป้าหมายอื่นๆ
5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวไม่น้อยกว่า 500
เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการดาเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้จัดทาโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

X 100 = ร้อยละ ....
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หมายเหตุ อปท. หมายถึง อบจ. พัทยา เทศบาล และ อบต.
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ต้องมีการจัดทาโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด
ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 2 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2562
สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้จัดทาโครงการ 1 อปท. 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส.
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

X 100 = ร้อยละ ....

หมายเหตุ อปท. หมายถึง อบจ. พัทยา เทศบาล และ อบต.
5.3 ห้ อ งน้ าสาธารณะร้ อ ยละ 100 ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(เช่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
และมีการจัดการตามแนวทางการดาเนินโครงการ “ห้องน้าท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย”
ห้องน้าสาธารณะ หมายถึง ห้องน้าในความรับผิดชอบของ อปท. ได้แก่ ห้องน้าในสวนสาธารณะ ห้องน้าสถานี
ขนส่ ง ห้องน้ าสนามกีฬา ห้ องน้าในที่ทาการ อปท. ห้ องน้าในโรงเรียน ห้ องน้าในสถานบริการของ อปท.
ห้องน้าใน ศพด. หรือที่สาธารณะอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
สูตรการคานวณตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนสถานที่ที่มีห้องน้าสาธารณะที่ได้รับการดูแลตามโครงการฯ ในจังหวัดนั้น
จานวนสถานที่ที่มีห้องน้าสาธารณะของทุก อปท. ในจังหวัด

อปท. หมายถึง อบจ. พัทยา เทศบาล และ อบต.

X 100 = ร้อยละ ....
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มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความสาเร็จ
มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประสบผลสาเร็จ โดยเริ่มต้น
คือให้ ประชาชนเกิดการปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมในการจั ดการขยะมูลฝอย การบริโภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนเกิดวินัยลดการบริโภคสินค้าที่ฟุมเฟือยหรือไม่จาเป็น เพื่อลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย ณ แหล่ งก าเนิ ด สนั บ สนุ นการผลิ ต และการใช้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้า การคัดแยกและนาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนการกาจัด
ในขั้นสุดท้าย ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ
และภาคบริการ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวคัดแยกและลดปริมาณ ในส่วนของภาคเอกชนต้องมีการพัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม และส่ งเสริ มการใช้ วั สดุ ที่ สามารถใช้ ซ้ า หรื อน ากลั บมาแปรรู ปใช้ ใหม่
ตามหลักการ 3Rs ภาครัฐเป็นผู้นาในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงาน และส่งเสริมการใช้สินค้า
และบริ การที่ เป็ น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ค รบวงจร ขยะมู ล ฝอยที่ เ ราพบเห็ น กั น ในชี วิ ต ประจ าวั น นั้ น
เกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ดังนั้น จึงต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้
1. มาตรการการด าเนิ น งานตามแผนรณรงค์ “แยกก่ อ นทิ้ ง ” เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การขยะ
มูลฝอยชุมชน
ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย
โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้า น้ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส้านึกและการมี
ส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ในพิธีมอบรางวัลให้แก่จังหวัดที่ชนะการประกวดการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจ้าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติ
ไมตรี ท้าเนียบรัฐบาล และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบาย
การบริหารจัดการขยะในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น “โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้าป้ายก้าหนดสี เพื่อแยกขยะ
ใส่ ถุงจ้ านวน 4 ประเภท ส้ าหรั บ ขยะจากครัว เรือน และตั้งถังขยะ 2 สี คือ สี เหลื องส้ าหรับขยะรีไซเคิล
และสีน้าเงินส้าหรับขยะทั่วไป ส้าหรับขยะในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งแนวทางในการจัดเก็บและการก้าจัดขยะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
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ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย โ ด ย ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น จึ ง ไ ด้ ก้ า ห น ด ร ณ ร ง ค์
“แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ตั้ ง แต่ ต้ น ทาง กลางทาง
และปลายทาง โดยให้ จั ง หวัด อ้า เภอ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุ ก
ครัวเรือน ร่วมด้าเนินการตามแผน
โดยมีขั้นตอนและแนวทางการดาเนนนนการ
1.๑ กระทรวงมหาดไทย
1.๑.๑ กรมส่งเนสรนมการปกครองท้องถน่น
(๑) อ้านวยการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ติดตามผลการด้าเนินงานและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
(๓) ให้ค้าปรึกษา แนะน้าการด้าเนินงานของจังหวัด อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก้าหนดเป็นประเด็นในการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.๑.๒ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนแผนฯ
(๒) ร่วมกับกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ในการรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยน
เกิดพฤติกรรม “แยกก่อนทิ้ง” และ “ทิ้งให้ถูกที”่
(๓) ให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก้าหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตาม
การปฏิบัติตามแผนในพื้นที่
1.๑.๓ กรมการปกครอง
(๑) สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามแผน โ ดยก้ า กั บ ให้ น ายอ้ า เภ อ ปลั ด อ้ า เภ อ
และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมปฏิบัติตามแผน
(๒) ให้ ผู้ ต รวจราชการกรมการปกครอง ก้ า หนดเป็ น ประเด็ น ในการตรวจติ ด ตาม
การปฏิบัติตามแผนในระดับอ้าเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน
1.๒ จังหวัด
(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะท้างาน
กลุ่ม Cluster แต่ละพื้นที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ครบทุกกลุ่ม Cluster และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
(2) ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดจั ดประชุมผู้ เกี่ยวข้ องและหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้ อง เพื่อชี้แจงแผน ฯ
พิจารณาก้าหนดเวลา เป้าหมายและกิจ กรรมในการคัดแยก และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมการบริหาร
จั ด การขยะและกรอบระยะเวลาด้ า เนิ น การ ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด จะต้ อ งจั ด การประชุ ม ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นวั น ที่
28 ธันวาคม ๒๕๖๑
(๓) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด
ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยทุกจั งหวัดจะต้องเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ภายในวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2
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(๔) จั ง หวั ด ก้า หนดและประกาศแผนฯ เป้ า หมายและกิ จ กรรม ในการคั ด แยกขยะและ
การเก็ บ ขนขยะแยกประเภทของจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง ภายในจั ง หวั ด
ถื อ เป็ น เป้ า หมายในการด้ า เนิ น การร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด จะต้ อ งก้ า หนดและประกาศแผน ฯ ภายใน
วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2
(๕) ให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดร่วมกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่เป็น เจ้าภาพ Cluster ในทุกกลุ่ม Cluster ก่อนวัน ที่ 7 มกราคม ๒๕๖2 เพื่อให้ ได้
ข้อสรุป ดังนี้
(5.๑) ทบทวนและยืนยันการรวมกลุ่มพื้นที่ Cluster ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่
สิ้นสุด ส้าหรับในพื้นที่เกาะเป้าหมายที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก้าหนดให้จังหวัด
ก้าหนดให้เป็น Cluster เฉพาะ
(5.๒) ยืน ยัน จ้ า นวนองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่อ ยู่ใ นกลุ ่ม Cluster และจ้า นวน
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Cluster ใด แล้ว รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบภายในก้าหนดเวลา
(๖) จั ง หวั ด จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เริ่ มต้ น ปฏิ บั ติ แ ผน รณรงค์ “แยกก่ อ นทิ้ ง ” พร้ อ มกั น
ทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖2
(๗) ให้จังหวัดจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Cluster ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ (MOU) ระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะกลุ่ ม Cluster หลั ง จากที่ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป
การรวมกลุ่ม Cluster ตาม (๕) ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 แล้ว รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบภายในก้าหนดเวลา
(๘) ให้จังหวัดมีค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานกลุ่ม Cluster โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมายตาม (1) เป็นหัวหน้าคณะท้างาน และจัดให้มีการประชุมคณะท้างานกลุ่ม Cluster เพื่อพิจารณา
ให้ได้ข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยภายในทุกกลุ่ม Cluster ในจังหวัด ภายในวันที่
20 มกราคม ๒๕๖2 โดยให้ จั ง หวั ด สรุ ป รายงานผลให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ทราบภายใน
ก้าหนดเวลา
(๙) เร่ ง รั ด ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า ภาพ Cluster ส่ ง แผนด้ า เนิ น งานการก้ า จั ด
ขยะมูลฝอยตาม (8) ให้จังหวัด ภายในวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖2
(๑๐) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก้ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด้าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดที่ก้าหนดในแผน
1.๓ อาเนภอ
(1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดตามข้อ 4.2 (๒) แล้ว ให้นายอ้าเภอจัดประชุม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และก้านันทุกต้าบล เพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอนวิธีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมด้าเนินการ ภายในวันที่ 3 มกราคม ๒๕๖2
(๒) ด้าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด
ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยให้อ้าเภอเริ่มต้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายใน
ก้าหนดเวลาที่จังหวัดก้าหนด
(๓) ก้า กั บ ติด ตามและเร่ ง รั ดการด้ าเนิน การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นในเขตอ้ าเภอ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนฯ ของจังหวัด

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562
ห น้ า | 34

(๔) ในวันประชุมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอ้าเภอประชุมชี้แจงและท้าความเข้าใจกับก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ฯลฯ โดยให้ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านท้าการรณรงค์ให้ทุกครัว เรือนมีถังขยะ
อินทรีย์ และให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้า น้ากลับมาใช้ใหม่) ในการบริหารจัดการขยะ
(๕) ให้ น ายอ้า เภอด้า เนิ น การให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และก้า นั น ผู ้ ใ หญ่ บ้ า น
ร่ ว ม กั น ก้ า ห น ด ใ ห้ ท ุ ก ห มู ่ บ ้ า น / ชุ ม ช น มี จ ุ ด ร ว บ ร ว ม ข ย ะ อั น ต ร า ย ที ่ ป ล อ ด ภั ย เ ห ม า ะ ส ม
และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน น้าขยะอันตรายไปรวบรวมไว้รอการเก็บขน
1.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถน่น
1.๔.๑ องค์การบรนหารส่วนจังหวัด ให้ด้าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนตามแนวทางที่ก้าหนด
ไว้ แล้ ว ตามหนั งสื อซั กซ้ อมแนวทางการด้ าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ การ “ประเทศไทยไร้ ขยะ”ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)
1.๔.๒ เนทศบาล เนมืองพัทยา และองค์การบรนหารส่วนตาบล
ก.การบรนหารจัดการขยะมูลฝอย
(1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดตามข้อ 4.2 (๒) แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เก็บขน ให้ทราบ
แนวทางขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะ การเก็บขยะที่ก้าหนด
ภายในวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2
(2) ก้าหนดแนวทางหรือวิธีการจัดท้า สัญลักษณ์ขยะแยกประเนภท เพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ เช่น การใช้ถุงขยะสีแยกประเภท หรือการใช้สติ๊กเกอร์สีแยกประเภท
ติดที่ถุงขยะ หรือการใช้เชือกสีแยกประเภทมัดปากถุงขยะ หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทที่ถุงขยะ เป็นต้น
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม ๒๕๖2 และด้าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับรู้ร่วมกัน
(3) เริ่ ม การรณรงค์ และประชาสั มพั นธ์ สร้ างการรั บรู้ และส่ งเสริ มการสร้ างวิ นั ย
“แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ ๓ ช (ใช้น้อย ใช้ซ้า น้ากลับมาใช้ใหม่) ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ภายใน
ก้าหนดเวลาที่จังหวัดก้าหนด
(4) จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่ว
ประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖2
(5) จั ดท้า สั ญลั กษณ์ก้ าหนดจุด รวบรวมขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน/ชุ มชน เช่ น
การจัดท้าป้าย ปักธง หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ เป็นต้น ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
(6) จัดท้าประกาศหลักเกณฑ์ วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการคัดแยก
เส้ น ทางการเก็ บ ขน จุ ด รวบรวมขยะ รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การขยะอิ น ทรี ย์ ขยะทั่ ว ไป ขยะรี ไ ซเคิ ล
และขยะอันตรายชุมชน และประกาศเพื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบรับรู้โดยทั่วกัน
เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ การเคาะประตูบ้าน เป็นต้น ภายในวันที่ 23 มกราคม
๒๕๖2
(7) ให้จัดท้า ถังขยะแยกประเนภท และน้าไปวางตั้งไว้ในพื้นที่ส าธารณะอย่างน้อย
จุ ด ละ 2 ถั ง ประกอบด้ ว ย ถั ง ขยะสี น้ า เงิ น ส้ า หรั บ ขยะทั่ ว ไป และถั ง ขยะสี เ หลื อ งส้ า หรั บ ขยะรี ไ ซเคิ ล
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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(8) รณรงค์และให้ค้าแนะน้าให้ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีถังขยะอินทรีย์
ทุ ก ครั ว เรื อ น กรณี ค รั ว เรื อ นไม่ มี พื้ น ที่ จั ด ท้ า ถั ง ขยะอิ น ทรี ย์ ให้ เ ทศบาลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
จัดให้ มีจุ ดรวบรวมขยะอิน ทรี ย์ ภายในวัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่
ข.การสร้างการรับรู้และส่งเนสรนมการสร้างวนนัย “แยกก่อนทน้ง”
(๑) จั ด ให้ มี ก ารอบรมผู้ น้ า ชุ ม ชน คณะกรรมการหมู่ บ้ า น และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ วัสดุรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2
(๒) จัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนน้าไป
ถ่ายทอดให้กับผู้ปกครอง และน้าไปปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2
(๓) ร่ ว มกับ ก้านั น ผู้ ใหญ่บ้าน อบรมให้ ความรู้แก่ ผู้ แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบ หารือร่วมกันเรื่อง วัน เวลา และก้าหนดเส้นทางการเก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ การบริหาร
จัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๖2 เพื่อไป
ประกอบการจัดท้าประกาศตามข้อ 4.4.2 ก. (6)
1.๕ หมู่บ้าน/ชุมชน
(1) ก้ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และคณะกรรมการหมู่ บ้ า น/ผู้ น้ า ชุ ม ชนและคณะกรรมการชุ ม ชน
ท้าการรณรงค์ให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก การ 3 ช
(ใช้น้อย ใช้ซ้า น้ากลับมาใช้ใหม่)
(๒) ร่ว มกับ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นก้าหนดให้มีจุดรวบรวม และคัดแยกขยะในหมู่บ้าน/
ชุมชน
(๓) ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท้ า ถั ง ขยะอิ น ทรี ย์ ร วมของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
และรณรงค์ ใ ห้ ค รั ว เรื อ นในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน จั ด ท้ า ถั ง ขยะอิ น ทรี ย์ ภ า ยในบ้ า นเรื อ น ตามตั ว อย่ า ง
หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1.6 การตนดตามผล
1.6.1 กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามผลการด้าเนินงานกับ
จังหวัด
1.6.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานของส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
1.6.3 กรมการปกครอง โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองติดตามความก้าวหน้าของอ้าเภอ
หมู่บ้าน/ชุมชน
1.6.4 ระดับจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า ติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอ้าเภอ
2. มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด (ต้นทาง)
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เพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและนากลับมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้ ง เพื่ อ ปู อ งกั น และควบคุ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ ต้ น ทางมี แ นวทาง
การจัดการ ดังต่อไปนี้
2.1 การใช้หลักการ 3Rs คือ (Reduce Reuse และ Recycle) หรือ 3 ช คือ (ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่)
1) Reduce (ใช้น้อย)
การใช้ น้ อ ย คื อ การลดระดั บ การใช้ ใ นปั จ จุ บั น ควบคุ ม ปริ ม าณการใช้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสั ด ส่ ว น
ที่พอเหมาะ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน
การใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุ ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น

2) Reuse (ใช้ซ้า)
การใช้ซ้า การนาสิ่งของที่ใช้แล้ วมาใช้ประโยชน์ให้ คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า
การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสิ้นค้าที่สามารถใช้ซ้าได้
การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ได้ใหม่
3) Recycle (นากลับมาใช้ใหม่)
การน ากลับมาใช้ใหม่ คือ การคัดแยกขยะมูล ฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และ
สานักงานเพื่อนาวัสดุที่ยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการ
ของแต่ละประเภท เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ
พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการเลือกสินค้าที่ทามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการนาขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น
2.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
สนั บสนุ นและขยายผลให้ ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่ งกาเนิดมูลฝอย
ตั้งแต่ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานบริการต่าง ๆ ทั้งใน
ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก
ขยะมูลฝอย และการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด อาทิ
1) คัด แยกขยะทั่ว ไปออกจากขยะรี ไ ซเคิ ล หรื อขยะที่ นากลั บ มาใช้ ใหม่ โดยบรรจุ ขยะทั่ว ไป
ลงในถุงขยะสี น้ าเงิ น และขยะรี ไซเคิ ล หรื อขยะที่นากลั บ มาใช้ใหม่ บรรจุล งในถุงขยะสี เหลื อง หรือถุงที่ มี
สัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้
2) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นากลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือ
ขยะอินทรีย์ โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้าเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นากลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุง
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ขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือ ข้อความ
ระบุอยู่บนถุงก็ได้
3) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นากลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือขยะ
อินทรีย์และขยะอันตราย โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้าเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นากลับมาใช้ใหม่
บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว และขยะพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนบรรจุลงในถุงขยะสีส้ม หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามหลักการของ
“ประชารั ฐ ” เพื่อ คัดแยกขยะที่ต้ น ทางตามหลั ก การ 3Rs คื อ (Reduce Reuse และ Recycle) หรือ 3 ช คื อ
(ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่) โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ หมู่บ้าน/ชุมชน ตลาด สถานศึกษา โรงแรม
สถานีบริการน้ามัน สถานพยาบาล สวนสาธารณะ ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท วัด/ศาสนสถาน อาคารสูงหรือ
คอนโนมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงงาน เป็นต้น
2.3 การจัดการขยะโดยเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)”
เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือโดยสมัครใจของบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ
มีความเสี ย สละ และอุทิ ศตนในการทางานด้ านการจัดการสิ่ งปฏิกูล และมูล ฝอย การปกปูอ ง และรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจานวน อถล. ที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจานวนครัวเรือนที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการวางแผนและ
เลือกวิธีการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่การส่งเสริม และสนับสนุนการลดการเกิดขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยการเก็ บรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชน เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การเชิญชวนเอกชนเข้ามารับซื้ อขยะในหมู่บ้าน/
ชุม ชนเป็ น กระบอกเสี ย งในการสร้ างความรู้ และความเข้ าใจแก่ ประชาชนในการคั ดแยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมร่วมกันในการทาความสะอาดในวันสาคัญต่าง ๆ การส่งเสริมการเลี้ยง
ไส้เดือนดิน ฯลฯ สาหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื้นที่
2.4 มาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ” ภายใต้โครงการ “ทาความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมอบหมายทุกหน่วยงาน
ภาครัฐดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกาหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ
โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
โครงการ “ทาความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการดาเนิน กิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และ ประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมมาตรการ

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562
ห น้ า | 38

ลด และคัด แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2) กิจกรรมรณรงค์ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ลดใช้
ถุงพลาสติก 3) กิจกรรมการลดใช้ถุ งพลาสติกหู หิ้ว และงดใช้โ ฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ 4)
กิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจ งดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์และ 5) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล
ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล ทั้งนี้ได้กาหนดให้เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาของ
หัวหน้างานภาครัฐด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน
3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง)
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การจั ด ระบบการเก็ บ รวบรวมและขนส่ ง ขยะมู ล ฝอย
ประเภทต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การกาจัดขยะมูลฝอยต่อไป โดยต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
3.1 การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และปริมาณขยะมูลฝอยที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
และนาไปกาจัด โดยให้เริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2560 และนามาเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เช่น ปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้เพื่อนาไปกาจัด องค์ประกอบขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการทุกด้าน และควรพิจารณาความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการการเก็บขนว่าครอบคลุมทุก
พื้นที่หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมควรมีการส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ครอบคลุม ทั่วพื้นที่ โดยกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจาเดือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มฝ.2) ผ่านระบบสารเทศเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์กาหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการกาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในปี
พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาฐานข้อมูลขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทาฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย โดยการเก็บรวบรวมผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ขยะที่จัดเก็บได้จากครัวเรือน สถานที่
กาจั ดขยะ หน่ ว ยงานที่รั บ จ้ างเก็บ ขน หรื อรับกาจั ดขยะ เป็นต้ น เพื่อนามาประมวลผลข้ อมูล ใช้ส าหรั บ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อไป
3.2 การรณรงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ก ารลดปริ ม าณและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยที่ ต้ น ทาง
หรือ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ได้ตระหนัก และมีจิตส านึ กในการลดปริ มาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรื อ แหล่งกาเนิดมูลฝอย อาทิ
การจัดตั้งธนาคารขยะ การสนับสนุนถังขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในครัวเรือน ดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย
ทั่วไปและการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การนัดเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เช่น การกาหนดวันและ
เวลาในการเก็บและขนขยะมูลฝอย การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะมูลฝอย
และการส่งเสริมการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในแต่ละครัวเรือน
สามารถจาหน่ายขยะขายได้ เป็นต้น
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3.3 การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อย่างน้อย 2 ประเภท ไว้ในที่สาธารณะและ
สถานที่ ส าธารณะให้ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ ประเภท ปริ ม าณมู ล ฝอย และกิ จ กรรมในสถานที่ นั้ น ๆ
ได้แก่ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปสีน้าเงิน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยนากลับมา
ใช้ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้
สาหรับในพื้นที่ของเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อกาหนดท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าของ
หรื อ ผู้ ค รอบครองสถานที่ ข องเอกชนที่ เ ปิ ด ให้ ป ระชาชนเข้ า ไปได้ ต้ อ งจั ด ให้ มี ภ าชนะรองรั บ มู ล ฝอย
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่แห่งนั้นด้วย โดยอย่างน้อยต้องมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ ปั๊มน้ามัน
หอพัก โรงแรม ห้ า งสรรพสิ น ค้า สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาดน้า/ตลาดนัด /ถนนคนเดิน สถานบันเทิ ง
สถานที่ท่องเที่ยว และสถานพยาบาลของเอกชน ฯลฯ
3.4 กาหนดจุ ดหรื อ สถานที่ร วบรวม “ขยะพิษหรื อ อัน ตรายจากชุมชน” โดยการจัดวางภาชนะ
รองรับขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นในหมู่บ้านหรือชุมชนแห่งนั้น
ซึ่งในปัจจุบันมีหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ จานวน 85,416 แห่ง
3.5 กาหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์
ชี้แจงให้ ป ระชาชนทราบอย่ างเปิ ดเผยผ่ านสื่ อประชาสั มพันธ์ต่าง ๆ อาทิ เสี ย งตามสาย หอกระจายข่า ว
ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
3.6 จัดให้มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้มียานพาหนะขนส่ง ขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และให้
ดาเนินการตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.7 จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย หากมีระยะทางการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหมู่บ้าน/ชุมชนห่างจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อเป็นสถานที่ตั้งกลางระหว่างแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยกับสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นที่พักหรือรวบรวมขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อลดระยะทาง
การขนส่งขยะมูลฝอยก่อนส่งไปยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเกินกว่า 40 กิโลเมตร หากจาเป็นต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดร่วมกับสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น และไม่มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยเพียงพอที่จะ
ขนส่งไปยังสถานที่กาจัด ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยที่รอการขนส่งไปยัง
สถานที่ ก าจั ด ทั้ ง นี้ เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง ตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ โดยจะต้ อ งพิ จ ารณา
ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ระยะทางการขนส่ งขยะมูล ฝอยไปยังศูนย์กาจัดขยะมูล ฝอยรวม 40 – 50 กิโ ลเมตร ทั้ง นี้
ต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยด้วย
2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
หรือข้อกาหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้
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3) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และความพร้อมของบุคลากรในการดาเนินการ
3.8 ออกข้อกาหนดท้องถิ่น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอย
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนี ย มในการเก็บ ขนและกาจัดขยะมูล ฝอย ตามกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2559
3.9 สร้ างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีระบบ
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บขน การรีไซเคิล และการบาบัด
ก าจั ดอย่ างปลอดภั ย ต่ อสิ่ งแวดล้ อม ตามหลั ก การขยายความรั บผิ ดชอบของผู้ ผ ลิ ต (Extended Producer
Responsibility : EPR) รวมทั้งแบบรวบรวมในพื้นที่สาธารณะ หรือชุมชนเพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชน
พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund)
4. มาตรการการเพิ่ ม ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการก าจั ด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนให้ ไ ด้ รั บ การจั ด การ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง)
4.1 กาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า)
ขยะมูลฝอยตกค้าง จานวน 30.49 ล้านตัน จะต้องได้รับการกาจัดให้หมดไป โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1) สารวจ ประเมิน สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทาแผนงานฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
2) ปิด/หรือฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่า
โดยการรื้อร่อนขยะมูลฝอยในพื้นที่บ่อขยะมูลฝอย และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel:
RDF) เพื่อส่งไปเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานเอกชน หรือส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา
(รู ป แบบการด าเนิ น โครงการแปรรู ป ขยะมู ล ฝอยผลิ ต เป็ น เชื้ อ เพลิ ง RDF) โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 23 สรุปว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
เอกชนที่ได้รับมอบหมายนามูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปดาเนินการใช้ หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจาหน่าย จ่าย โอน
ตามข้ อ 22 และข้ อ ตกลงในหมวด 3 ให้ จั ด ท าข้ อ เสนอโครงการเสนอต่ อ คณะกรรมการจั ง หวั ด
หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้คานึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ
3) ดาเนินการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยให้ดาเนินการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง คือ สถานที่กาจัดขยะที่มี การเทกองขยะมูลฝอยแบบ (Open Dump) และ
สถานที่ ฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ให้ เ ป็ น สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยแบบควบคุ ม
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(Controlled Dump) หรือฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) หรือให้ดาเนินการตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 12 และหมวด 3 เป็นต้นไป
4) ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้าชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
5) การจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่
4.2 การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ขยะมู ลฝอยชุ มชนใหม่ ที่ เกิ ดขึ้ นรายวั น ควรได้ รั บการจั ดการและก าจั ดให้ หมดเป็ นประจ าทุ กวั น
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างขึ้นอีก และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย หรือแปรรูป
ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน จะต้องมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยและนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด
ส่วนที่เหลือ จึงนาไปกาจัดยังศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งจะทาให้ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยลดลง
และยังลดต้นทุนการกาจัดอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละกลุ่มพื้นที่ ดังนี้
1) จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters)
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดรายงานการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters) จานวน 324 กลุ่ม
(ไม่ ร วมกรุ ง เทพมหานคร) โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านา จ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ว่าด้วยการทาความตกลงร่วมมือกันจัดทาบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การจั ด การมู ล ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่
18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่
- กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (L) หมายถึง กลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันแล้วมากกว่า 500 ตัน/วัน ขึ้นไป มีจานวน 11 แห่ง
- กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกัน ตั้งแต่ 300 - 500 ตัน/วัน ขึ้นไป มีจานวน 10 แห่ง
- กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันแล้วน้อยกว่า 300 ตัน/วันขึ้นไป มีจานวน 303 แห่ง
- สาหรับกลุ่มพื้นที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 50 เขต มีการรวมกลุ่มการจัดการมูลฝอย (Clusters) ซึ่งมีขนาดกลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (L) จานวน
3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กาจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กาจัดมูลฝอยสายไหม
2) การเลือกใช้วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยตามประเภทขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยได้กาหนด
วิ ธี การก าจั ดขยะมู ลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การจั ด การมู ล ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่
18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ก) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
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ข)
ค)
ง)
จ)

การหมักทาปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
การกาจัดด้วยพลังงานความร้อน
การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
วิธีการอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด หรือคณะกรรมการจังหวัด ให้คาแนะนา ตามที่

เห็นสมควร
ดัง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งด าเนิ น การน าขยะมู ล ฝอยที่ จัด เก็ บ ได้ ไ ปก าจั ด
ในสถานที่ ที่ มี วิ ธี ก ารก าจั ด ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ส าหรั บ ในกรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ มี
การให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขน และก าจั ด ขยะมู ล ฝอย ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ในหมวดที่ 3 เป็นต้นไป คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมดาเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อจัดให้มีการให้บริการเก็บ ขน หรือ
กาจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทาความตกลงร่วมกันจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ13
วรรคสอง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น อื่น ในการ
ดาเนินการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทาความตกลงร่วมมือกันจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม
5. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการตามเป้าหมายอื่นๆ
5.1 แนวทางการดาเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
วิธีดาเนินการ
1. ระดับพื้นที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดาเนินการ ดังนี้
1.1 สารวจ และคัดเลือกถนนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อกาหนดเป็นเปูาหมายในการดาเนินการ “ถนนท้องถิ่น ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรัง จานวน 1 สายทางความยาวระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร และกว้าง 3 - 6 เมตร
(2) ถนนเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 จัดตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการพัฒนา “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยประกอบด้วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อกาหนดแนวทางและนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
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1.4 จัดกิจกรรม และรณรงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ดูแล และรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยดาเนินการ ดังนี้
(1) ปลู กไม้ ดอก ไม้ป ระดับ (บั ว ตอง เฟื่อ งฟู า (สี ช มพูเข้ มหรือสี แดง) ชมพู พันธุ์ ทิพย์ ตะแบก
อินทนิลบก ฯลฯ) หรือไม้ยืนต้นประจาท้องถิ่น/อาเภอ/จังหวัด (ทองกวาว เสลา สารภี สะเดา สัก จามจุรี มะขาม
นนทรี บุนนาค ฯลฯ) เพื่อให้ดูร่มรื่น และสวยงามทั้งสองข้างทางถนน
(2) ปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน
(3) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนอย่างเป็นระบบ เช่น กระบวนการรักษาความสะอาด การจัดเก็บ
ขยะ การคัดแยกขยะให้กลมกลืนกับสภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินการอย่างชัดเจน
(4) กรณีไหล่ทาง หรื อสองข้างทางของถนน ควรมีการจัดระบบการระบายน้าโดยใช้หลั กการ
ธนาคารน้าใต้ดิน (ระบบปิด) ไปดาเนินการ เพื่อให้มีการระบายน้าที่รวดเร็ว
1.5 ประกาศ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ระดับพื้นที่ และรายงานผลการดาเนินงาน
2. ระดั บอาเภอ/จั งหวั ด (ส านั กงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ นอาเภอ/จั งหวั ด) ให้ ความช่ วยเหลื อ
สนับสนุน ให้คาแนะนา และประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
5.2 แนวทางโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ของ อปท.
กิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้ างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางานให้
เกิดบรรยากาศที่น่าทางาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสานักงาน ถู กสุขลักษณะ ทาให้พนักงานสามารถใช้
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน
กิ จ กรรม 5 ส. เป็ น กลยุ ท ธ์ อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เป็น กิจกรรมที่ทาแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส. จะเป็นพื้นฐานในการนาวิธีการบริหาร
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป
กิจกรรม 5 ส. เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทางานก่อให้เกิดสภาพการทางานที่ดีปลอดภัย
มีระเบียบเรียบร้อย นาไปสู่การเพิ่มผลผลิต
 ส1 : สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
 ส2 : สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทางานให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย
 ส3 : สะอาด คือ การทาความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทางาน
 ส4 : สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
 ส5 : สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
1. วิธีดาเนินการ
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1.1แบ่ งพื้น ที่ความรั บ ผิ ดชอบเพื่อให้ มีผู้ รับผิ ดชอบในการนาการทากิจ กรรม โดยทุ กพื้นที่จะต้อ ง
กาหนดแผนปฏิบัติการในการจัดทา 5ส เช่น ส2 สะดวก และ ส3 ทาความสะอาดให้ทาทุกวัน ในส่วนของ ส1
สะสาง อาจทาทุกวันพระ หรือ เดือนละ 1 ครั้ง ฯลฯ
1.2 หัวข้อต่างๆ ที่ควรมีอยู่ในการดาเนินกิจกรรม 5ส คือ
(1) รายละเอียดกิจกรรม เป็นการกาหนดกิจกรรมในเรื่อง 5ส ของพื้นที่ว่ามีอะไรบ้างตามขั้นตอน
การดาเนินกิจกรรม 5ส
(2) ระยะเวลาดาเนิ นการ จะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าช่วงใดจะทาอะไร ใช้เวลาเท่าไรในการ
ดาเนินงาน
(3) ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ
(4) มีการประชุมของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ
(5) จัดให้มีการประเมินความคืบหน้าของการดาเนินกิจกรรม
2. การเผยแพร่กิจกรรม
นาภาพกิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส.
ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook กลุ่มชื่อ “1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ
สร้างสุข”
5.3 แนวทางการดาเนินโครงการ “ห้องน้าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริการสาธารณะดังกล่าว จึงได้กาหนดให้การพัฒนาห้องน้า
สาธารณะในความรับผิดชอบขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชาชน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ห้องน้าสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อ และเพื่อความ
พึงพอใจของประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด
เพียงพอ ปลอดภัย
 สะอาด หมายถึง ห้องน้าจะต้องได้รับการดาเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation Conditions)
เช่น ห้องน้าและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกไว้บริการ
เช่น น้าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชาระเพียงพอ การเก็บ กัก หรือบาบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อม
สวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ
 เพียงพอ หมายถึง ต้องมีห้องน้าให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงวัย
หญิงตั้งครรภ์ และห้องน้าต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
 ปลอดภัย หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ห้องน้า เช่น สถานที่ตั้งต้องไม่เปลี่ยว จัดห้องน้า
แยกเพศชาย – หญิง
1. วิธีดาเนินการ
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1.1. จังหวัดซักซ้อมแนวทางการดาเนินงานโครงการ “ห้องน้าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ” ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาห้องน้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน้าในสานักงาน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โรงเรี ย น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สถานี ข นส่ ง อาคารอเนกประสงค์ ตลาด
สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนา
ห้องน้ าสาธารณะให้ ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๖
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(1) เกณฑ์ด้านความสะอาด (Healthy:H)
(1.1) พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี
ใช้งานได้
(1.2) มีน้าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ายุง ภาชนะเก็บกักน้า ขันตักน้า สะอาดอยู่ในสภาพดี
ใช้งานได้
(1.3) มีกระดาษชาระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจาหน่ายหรือบริการฟรี)
หรือสายฉีดน้าที่สะอาด อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้
(1.4) อ่างล้างมือ ก๊อกน้า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้
(1.5) สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
(1.6) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณ
ใกล้เคียง
(1.7) มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
(1.8) สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชารุด
(1.9) จัดให้มีการทาความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจา
(2) เกณฑ์ด้านความเพียงพอ (Accessibility:A)
(2.1) จัดให้มีส้วมนั่งราบสาหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่
(2.2) ห้องน้าสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
(3) เกณฑ์ความปลอดภัย (Safety:S)
(3.1) บริเวณที่ตั้งห้องน้าต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
(3.2) กรณีที่มีห้ องน้าตั้งแต่ ๒ ห้ องขึ้นไป ให้ แยกเป็นห้ องส าหรับชาย หญิง โดยมีปูายหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน
(3.3) ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
(3.4) พื้นห้องน้าแห้ง
(3.5) แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ
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1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพั ฒนาห้องน้าสาธารณะต่างๆ ให้
สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องน้าสาธารณะต่างๆ ให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
1.5 รายงานและติดตามผลการดาเนินการ
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมการดาเนินการเพื่อนาไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ
มาตรการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมายของ มท.
1.1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลใน
แบบรายงานผลการบริ ห ารจั ด การ
ขยะมูลฝอยประจาเดือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่ า นระบบ
สารสนเทศ ของกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) มีการอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ - สถ.
เข้าใจวิธีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหาร - จังหวัด
จัดการขยะมูลฝอยประจาเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (มฝ.2) ผ่ า นระบบ
สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงานสนับสนุน
- สถ.
- จังหวัด
- อปท.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

(2) มีการตั้งคณะทางานและประชุมเพื่อตรวจสอบความ - อปท.
ถูกต้องของข้อมูลก่อนมีการรายงาน

- จังหวัด
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- มท.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

1.2 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (1) มี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การขยะ - อปท.
ร้ อ ย ล ะ 1 0 0 อ อ ก ข้ อ บั ญ ญั ติ / มูลฝอย
- จังหวัด
เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย
1.3 จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการ (1) จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - จังหวัด
สิ่ ง ป ฏิ กู ล แ ล ะ มู ล ฝ อ ย จั ง ห วั ด จังหวัด
- อาเภอ
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
- อปท
*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- สถ.
- ภาคเอกชน
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มาตรการที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมายของ มท.
1.4 จั ดตั้ งคณะกรรมการสิ่ งปฏิ กู ล
และมู ล ฝอยอ าเภอ และองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และมี ก าร
ประชุมดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน
ในพื้นทีอ่ ย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) อ าเภอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การขยะ - อาเภอ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. ในเขตอาเภอ

หน่วยงานสนับสนุน
- ปค.
- สถอ

(2) อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ อนระดับ อปท. - อปท.
ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดาเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
ในระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการระดับ อปท. จะต้องไป
จั ดอบรมให้ ความรู้กับประชาชนคัด แยกขยะมูล ฝอยใน
ระดับครัวเรือนและบริเวณจุดรวบรวมขยะหมู่บ้าน/ชุมชน

- ปค.
- สถจ.

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง
เป้าหมายของ มท.
2.1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร้ อ ยละ 100 มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ร ณ ร ง ค์ 3 ช : ใ ช้ น้ อ ย ใ ช้ ซ้ า
นากลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R: Reduce
Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรม
และเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก*
(1) จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ วิ ธี ก ารน าขยะไปใช้
ประโยชน์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านหรือสถานีวิทยุของรัฐ
กระตุ้นหมู่บ้าน/ชุมชนเห็นประโยชน์ 3ช (ใช้น้อย ใช้ ซ้า นา
กลับมาใช้ใหม่)
(2) จังหวัดจัดประชุมนายอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและช่วยเป็นผู้นาในการบูรณา
การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
(3) จั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ปลั ด อปท. ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
มอบหมายนโยบายการบริหารจัดการขยะในระดับอาเภอ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- จังหวัด
- อาเภอ
- อปท.

หน่วยงานสนับสนุน
- อปท.
- ภาคเอกชน
-ภาคประชาชน

- จังหวัด

- อาเภอ
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- อปท.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ.
- สถอ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- จังหวัด
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

- อาเภอ

(4) อปท. จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะแก่ - อปท.
ประชาชนเพื่อ สร้างแรงบัน ดาลใจ เช่น โซฟาถังขยะ โต๊ ะ - หมู่บ้าน/ชุมชน
เก้าอี้เครื่องใช้ภายในบ้านจากไม้เก่า เตาเผาไร้ควัน ไส้เดือน
ดินทาปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
(5) อปท. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกให้ประชาชนเห็นคุณค่า - อปท.
ของขยะก่อนนาไปทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ เช่น ผ้าปุารีไซเคิล
การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม
ทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว
*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง
เป้าหมายของ มท.
2.1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร้ อ ยละ 100 มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ร ณ ร ง ค์ 3 ช : ใ ช้ น้ อ ย ใ ช้ ซ้ า
นากลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R: Reduce
Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรม
และเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กิ จ กรรมธนาคารขยะชุ ม ชน ธนาคารขยะโรงเรี ย น
ศูน ย์ รีไซเคิ ล ชุมชน กิจ กรรมขยะแลกไข่/สิ่ งของ กิจกรรม
ตลาดนัดมือสอง เป็นต้น
(6) ขอความร่ ว มมื อ “ประชารั ฐ ” ตั้ ง แต่ ภ าคราชการ - สถ.
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสั งคม/
ภาคประชาชน (ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) ร่วม
ดาเนินการขับเคลื่ อนกาจัดกิจกรรมลดการใช้ ถุงพลาสติ ก
โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า
(7) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอยราย - อปท.
ย่อย เช่น ซาเล้ง ร้านค้าของเก่า เครือข่ายชุมชน เข้ามาบริการ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการ - อปท. เก็บข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น ปริมาณขยะที่ลด - อปท
โดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 3 เปูาหมาย ได้และปริมาณสารบารุงดินที่ได้จากการทาถังขยะเปียก
- จังหวัด
ดังนี้

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.
- ภาคเอกชน
- ภาคการศึกษา
- ภาคศาสนา
- ภาคประชาสังคม
- ภาคประชาชน
- ปค.
- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง
เป้าหมายของ มท.
กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2.2.1 ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มี (1) อปท. สารวจข้อมูลครัวเรือนที่มีอยู่ทั้งหมดตามจานวนที่มี - อปท.
บริเวณหรือพื้นที่ในการจัดทาถังขยะ ผู้อาศัยอยู่จริง
เปี ย กครั ว เรื อ น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม
และจัดทาถังขยะเปียก
(2) อปท. สารวจข้อมูลครัวเรือนมีความพร้อมและไม่มีความ - อปท.
พร้อมทาถังขยะเปียก

2. 2. 2 องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีก ารจัดทาถัง
ขยะเปียกรวม และมีการจัดเก็บขยะ
เปี ย กที่ ค รั ว เรื อ นคั ด แยกไว้ น าไป
บริ ห ารจั ด การอย่ า งน้ อ ย 1 แห่ ง
(สาหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรื อ
พื้ น ที่ ใ นการจั ด ท าถั ง ขยะเปี ย ก
ครัวเรือนได้)

(3) อปท. แนะนา ส่งเสริม และขอความร่วมมือให้ครัวเรือน
จัดทาถังขยะเปียก สาหรับครัวเรือนที่มีบริเวณหรือพื้นที่ใน
การจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือนได้ รวมถึงสาธิตวิธีการใช้งาน
(1) อปท. จัดทาประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่มีความ - อปท.
ต้องการนาขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทาปุ๋ย
อินทรีย์ และลงทะเบียนเพื่อเชิญชวนนาขยะไปใช้ประโยชน์
(2) อปท. จั ด ท าถั ง ขยะเปี ย กรวมส าหรั บ ครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ มี - อปท.
บริเวณหรือพื้นที่ในการจัดทาถังขยะเปียกครัวเรือนได้ และ
จัดทาแผนเก็บขนประกาศให้ประชาชนทราบ

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง
เป้าหมายของ มท.

2 . 2 . 3 ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
โรงเรียน และตลาดในสังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ร้ อ ยละ 100
มี ก ารจั ด ท าถั ง ขยะเปี ย กรวมหรื อ
สถานที่รวมขยะเปียก

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(3) อปท. จัดเก็บขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้ดาเนินการ - อปท.
ตามกระบวนการต่อไป
(1) จัดหาสถานที่กลางสาหรับจัดทาภาชนะรองรับขยะเปียก - อปท.
เพื่ อ เป็ น จุ ด รวบรวมขยะเปี ย กจากศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
โรงเรียน และตลาด โดย อปท. กาหนดวัน เวลา และเส้นทาง
การจัดเก็บ
(2) อปท. จัดทาจุดรวบรวมขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - อปท.
และโรงเรียน
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด อปท. ให้ความรู้ - อปท.
แก่เด็กนักเรียนเรื่องการบริหารจัดการขยะ

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกนาไปใช้
ประโยชน์

(1) อปท. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และ - อปท.
สร้ างจิ ตส านึก แก่ประชาชนในพื้นที่ ในเรื่อ ง 3Rs หรื อ
3 ช. วิ ธี ก ารลดคั ด แยกขยะ วิ ธี ก ารน าขยะมู ล ฝอยมาใช้
ประโยชน์

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ.
- จังหวัด
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง
เป้าหมายของ มท.
2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกนาไปใช้
ประโยชน์

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(2) อปท. จัดกิจกรรม การลดปริมาณ การคัดแยก และการ - อปท.
นาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น ผ้าปุารีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของ
เก่ า สี เ ขี ย ว กิ จ กรรมธนาคารขยะชุ ม ชน ธนาคารขยะ
โรงเรียน ศูนย์รีไซเคิล ชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่/สิ่งของ
กิจกรรมตลาดนัดมือสอง กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก ฯลฯ
(3) สถานศึ ก ษาและศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั ง กั ด อปท. - สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแห่ง
และโรงเรี ย นในสั ง กั ด สพฐ. ตลอดจนสถาบั น การศึ ก ษา - อปท.
ในพื้นที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 3Rs หรือ 3 ช. คือ วิธีการลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะ การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เ รี ย น แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
และการอานวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา วัด
หรือหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยการจัดตั้งภาชนะรองรับ
แ บ บ แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร
คัดแยกขยะ

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ.
- จังหวัด
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง
เป้าหมายของ มท.
2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกนาไปใช้
ประโยชน์

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(4) ขอความร่ ว มมื อ “ประชารั ฐ ” ตั้ ง แต่ ภ าคราชการ - สถ.
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน (ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) ร่วม
ดาเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม ลดการใช้ถุงพลาสติก
โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า
( 5 ) ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ ใ ห้ ผู้ คั ด แ ย ก - อปท.
ขยะมูลฝอยรายย่อย อาทิ ซาเล้ง ร้านค้าของเก่า เครือข่าย
ชุมชน เข้ามาบริการในหมู่บ้าน/ชุมชน
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการภาคเอกชน - อปท.
ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือนาถุงพลาสติก
และโฟมกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ขอความร่ ว มมื อ จาก
ภาคเอกชนไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าและให้สร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชาชน ในการใช้ถุงผ้าแทน
(7) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอย - อปท.
ชุมชน

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

- ปค.
- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- จังหวัด
- หอการค้าจังหวัด
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- จังหวัด
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง
เป้าหมายของ มท.
2.4 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนาขยะ
ที่ คั ดแยกแล้ ว ไปจ าหน่ ายหรื อ
แลกเปลี่ ยนเป็ น เงิ นหรื อสิ่ งของที่ มี
มู ลค่ า เช่ น ตลาดนั ดขยะ ฯลฯ โดย
สามารถพิจารณานาเอามาใช้ประโยชน์
ส่ ว นตั ว หรื อส่ ว นรวมได้ อย่ างน้ อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง
2.5 ครั ว เรื อน ร้ อยละ 60 เข้าร่ ว ม
เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การขยะ
มูลฝอย
2.6 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร้ อ ยละ 100 เป็ น เจ้ า ภาพการจั ด
กิจกรรมเพื่อให้ “อาสาสมั ครท้องถิ่น
รักษ์โลก” ได้ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(1) อปท. ร่ ว มกั บ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น จั ด การรวมกลุ่ ม - อปท.
ประชาชนที่สมัครใจตั้งเป็นกลุ่มบริหารจัดการขยะ และจัดหา
สถานที่ทาการกลุ่มและนัดหมายผู้ค้าของเก่ารับซื้อ หรือกลุ่ม
จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นขยะเป็ น เงิ น หรื อ สิ่ ง ของที่ มี มู ล ค่ า
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

หน่วยงานสนับสนุน
- ปค.
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

(1) อปท. “รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โ ลก (อถล.)” - อปท.
และอบรมให้ความรู้จัดตั้งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
โดยสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทางานด้าน
การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย การปกปู อ ง และรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
(1) อปท. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์จิตสานึกบริหารจัดการ - อปท.
ขยะมูลฝอย ดังนี้
(1.1) จัดกิจกรรมการจัดการมูลฝอยของชุมชน เริ่มจาก
การลดการเกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย การใช้ประโยชน์จาก
มู ล ฝอย และรวบรวมมู ล ฝอย เพื่ อ เป็ น การอ านวยความ
สะดวกในการเก็บขนของ อปท.

- สถ.
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- สถ.
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง
เป้าหมายของ มท.
2.6 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร้ อ ยละ 100 เป็ น เจ้ า ภาพการจั ด
กิจกรรมเพื่อให้ “อาสาสมัครท้องถิ่น
รั ก ษ์ โ ล ก ” ไ ด้ ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์
กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

กิจกรรมหลัก*
(1.2) การจัดกิจกรรมการการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น นัดเวลาเก็บขนมูล
ฝอย เก็บกวาดมูลฝอย
(1.3) สอดส่องดูแล เฝูาระวัง และรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
(1.4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนใน
พื้นที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ฯลฯ
(1.5) เป็ น สื่ อ กลางในการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ขอความ
ร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น ภาคราชการ ภาค
การศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มี
ส่วนร่ว มในการสนับสนุนในการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/
ชุมชน
(1.6) มีการรณรงค์การจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดทั้งปี
ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
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มาตรการที่ 3 การจัดการขยะกลางทาง
เป้าหมายของ มท.
3.1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร้ อ ยละ 100 มี ภ าชนะรองรั บ ขยะ
มูล ฝอยแบบแยกประเภทในชุ มชน
ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก*
(1) สารวจสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการจัดหา
ภาชนะ
(2) จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
สวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบให้
ครบทุกแห่ง
(3) จัดหายานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยและพนักงานประจา
รถให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
(4) ตรวจสอบและปูองกันมิให้ขยะมูลฝอย น้า หรือสิ่งอื่น
ที่เกิดจากการขนส่งขยะมูลฝอย ตกหล่นรั่วไหลออกจาก
รถเก็บขนขยะมูลฝอย
(5) การทาความสะอาดยานพาหนะให้มีความสะอาดเป็น
ประจาทุกครั้งที่มีการขนส่งขยะ
3.2 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (1) มีการกาหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางเก็บขน
ร้อยละ 80 มีการวางแผนการเก็บขน โดยสามารถทาเป็นปฏิทินการเก็บขน
ขยะมู ล ฝอยให้ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่
(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- อปท.

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- อปท.

- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- อปท.

- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- อปท.

- อปท.
- อปท.

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 3 การจัดการขยะกลางทาง
เป้าหมายของ มท.
ที่มีการเก็บขน)

กิจกรรมหลัก*
(2) ทาประชาพิจารณ์ เพื่อแจ้งให้ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
3.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มี 3.1 จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถังขยะอันตรายอย่างน้อย
การจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง
ชุมชน”
3.2 กรณีพื้นที่ที่สนับสนุนนโยบายไร้ถัง จะต้องจัดให้มี
ระบบหรือนวัตกรรมการรวบรวมขยะอันตรายที่
ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านชุมชน
3.3 รายงานการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนผ่าน
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- อปท.

หน่วยงานสนับสนุน
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- อปท.

- สถ.
- อบจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถ.
- อบจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถ.
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- อปท.

- อปท.

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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มาตรการที่ 4 การจัดการขยะปลายทาง
เป้าหมายของ มท.
กิจกรรมหลัก*
4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 (1) อปท. ประชาสัมพันธ์ประเภทขยะอันตรายชุมชน
ที่ จั ด เก็ บ และรวบรวม ส่ ง ไปก าจั ด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
(2) อปท. ประกาศจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และวัน
เวลาเก็บขน
(3) เทศบาล/อบต. ประสาน อบจ. รวบรวม ขนส่งไปกาจัด
ตามหลักวิชาการ
4.2 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน ปี 2562 (1) ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่
ร้อยละ80 ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง โดย
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้น
กระบวนการต่างๆ ดังนี้ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
(Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
พื้นที่ Zero Waste)
(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกาจัดมลพิษทาง
อากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย
(Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การ
กาจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) การฝัง
กลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อย
กว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน
ที่มีระบบกาจัดอากาศเสีย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- อปท.
- อปท.
- อปท.
- อปท.

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
- จังหวัด
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
- ทสจ.
- สสภ.
- คพ.
- ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน
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มาตรการที่ 4 การจัดการขยะปลายทาง
เป้าหมายของ มท.
4.2 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน ปี 2562
ร้อยละ80 ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่ Zero Waste)

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(2) รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะที่ อปท. เก็บขนไปกาจัดที่ - อปท.
ระบบก าจั ด หรื อ ประสานขอตั ว เลขปริ ม าณที่ บ่ อ หรื อ
ระบบกาจัดของเอกชนที่ อปท. จ้างเก็บ/ขน/กาจัด เพื่อ
จั ดทาเป็นฐานข้อมูล การจัด การขยะมูล ฝอยของ อปท.
และรายงานข้ อ มู ล ผ่ า นระบบสารสนเทศ สถ. รวมทั้ ง
รายงานข้อมูลผ่าน ทสจ. เพื่อรวบรวมให้ สสภ. รายงาน
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของ คพ.
(3) ในกรณีที่พื้นที่นั้นๆ ไม่มีระบบการให้ บริการจัดเก็บ - อปท.
ขยะมูล ฝอย ให้ อปท. ส่ งเสริมประชาชนกาจัดขยะมู ล
ฝอยภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
คานึงความเหมาะสมของพื้นที่ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งได้ รั บ การ (1) ปิ ด/ปรั บปรุ งสถานที่ ก าจั ดขยะมู ลฝอยที่ ด าเนิ นการ - อปท.
จัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
ไม่ถูกต้อง และนาขยะมูลฝอยตกค้างไปจัดการอย่างถูกต้อง
โดยกระบวนการต่ างๆ ดั ง นี้ การฝั งกลบเชิ งวิ ศ วกรรม
(Engineer Landfill) การฝั งกลบอย่ างถู กหลั กสุ ขาภิ บาล
(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ
การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย (Compost)

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ.
- ทสจ.
- สสภ.
- คพ.
- ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน
- สถ.
- ทสจ.
- สสภ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
- ทสจ.
- สสภ.
- คพ.
- ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน
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มาตรการที่ 4 การจัดการขยะปลายทาง
เป้าหมายของ มท.
กิจกรรมหลัก*
4.3 ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งได้ รั บ การ การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การกาจัดขยะมูลฝอย
จัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
แบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบกาจัดอากาศเสีย
(2) รวบรวมตั ว เลขปริ ม าณขยะมู ล ฝอยตกค้ า ได้ รั บ
การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ จั ด ท าเป็ น ฐานข้ อ มู ล
การจั ด การขยะมู ล ฝอยของ อปท. และรายงานข้ อ มู ล
ผ่ า นระบบสารสนเทศ สถ. รวมทั้ ง รายงานข้ อ มู ล ผ่ า น
ทสจ. เพื่ อ รวบรวมให้ สสภ. รายงานข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
สารสนเทศของ คพ.
4.4 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (1) กลุ่ม Clusters แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการ
ของ (Clusters) องค์กรปกครองส่วน ขยะของกลุ่ม
ท้ อ งถิ่ น ร้ อ ยละ 100 ในแต่ ล ะ (2) คณะทางานประชุมกาหนดหน้าที่ความรับผิ ดชอบ
จังหวัด มีการดาเนิน การกาจั ดขยะ และพิจารณาจัดทาแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม
หรือมีแผนการดาเนินการฯ โดยผ่าน (3) จัดทาแผนดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม
การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ Clusters
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด (4) คณะกรรมการสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยพิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะแผนของกลุ่ม Clusters

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- อปท.

- อปท.
- อปท.
- อปท.
- อปท.

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน

- สถจ.
- ทสจ.
- สสภ.
- คพ.
- ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ
เป้าหมายของ มท.
5.1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง
ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 500 เมตร
เป็ น ถนนสะอาดและเป็ น ระเบี ย บ
เรี ย บร้ อ ย ตามแนวทางการดาเนิ น
โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
อปท. ร่วมกับประชาชนดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- อปท.
1) รักษาความสะอาด เก็บขยะบนถนนและบริเวณ
โดยรอบถนน
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนให้มีความสะอาด
สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือไม้ยืนต้นประจา
ท้องถิ่น
3) ติ ด ตั้ ง หลอดไฟบริ เ วณถนนให้ มี แ สงสว่ า ง
เพียงพอ
4) ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาบนถนน เพื่อไม่ให้บด
บังสายตาเวลาขับรถ
5) กรณีไหล่ทางหรือสองข้างทางของถนน ควรมี
การจัดระบบการระบายน้า โดยใช้หลักการธนาคารน้าใต้
ดิน (ระบบปิด) ไปดาเนินการ เพื่อให้มีการระบายน้าที่
รวดเร็ว

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ.
- อาเภอ
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562
ห น้ า | 63

มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ
เป้าหมายของ มท.
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ 100 ต้องมีการจัดทาโครงการ
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด
ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ
2 โครงการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
อปท. ร่วมกับชุมชนรอบวัดจัดกิจกรรมวันทาความสะอาด - อปท.
ใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยเน้นจุดสาคัญภายในวัด
ดังนี้
1) ปูายต่ างๆ เช่น ปูายชื่อ ทางเข้าวั ด ปูายบอก
ประวัติของสถานที่สาคัญ เป็นต้น
2) ถนนทางเข้าและถนนภายในวัดควรดูแลถนนให้
ราบเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ สะอาด ไม่มีขยะ
3) ลานวัด ควรทาความสะอาด และดูแลลานวัดให้
ราบเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ
4) พระพุทธรูปและรูปเคารพพระพุทธรูป ควร
ดูแลความสะอาด หากพบพระพุทธรูปที่ชารุด ควรจัดการ
รวบรวมไว้ที่ฐานพระพุทธรูป หรืออาจขอขมาและขุดหลุม
ฝังในที่เหมาะสม
5) ศาลาการเปรี ย ญและหอสวดมนต์ ควรดู แ ล
ความสะอาดอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งแก่
พุทธศาสนิกชน
6) ใต้ถุ นอาคาร เป็น จุด ที่ส่ ว นใหญ่จ ะมี กองขยะ
เศษไม้ เศษวัสดุ น้าขัง ทาให้เกิดยุง สัตว์ร้าย สั ตว์มีพิษ

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ
เป้าหมายของ มท.
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ 100 ต้องมีการจัดทาโครงการ
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด
ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ
2 โครงการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลัก*
หนู แมลง เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดพาหะนาโรค จึงควรดูแล
ให้สะอาด หาสถานที่เก็บข้าวของให้เป็นสัดส่วน
7) การกาจัดขยะในทางระบายน้า เพื่อจะได้ไ ม่มี
เศษวัสดุ ขยะ ขวางทางน้า ทาให้ตื้นเขิน ทาเขตอภัยทาน
สัตว์น้า
8) สัตว์เลี้ยงในวัด เนื่องจากชาวบ้านนาสัตว์เลี้ยงที่
ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ มาปล่อย
ที่วัดให้เป็นภาระของพระภิกษุสงฆ์
9) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของใช้ภายในวัด
เช่น ถ้วย ชาม โถข้าว ช้อน ส้อม มีจานวนมาก หากเก็บ
ไม่เป็นระเบียบจะทาให้ใช้เวลาในการค้นหา ตามหลัก 5ส
จะต้องหาได้ภายใน 30 นาที และจะใช้พื้นที่ในการเก็บ
น้อย เป็นระเบียบ สวยงาม
10) อาคารเสนาสนะที่ไม่ได้ใช้งาน ควรมีการบูรณะ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11) ถังขยะทั่วไป ควรให้มีถังขยะที่มีความเหมาะสม
กลมกลืนกับสถานที่และวางไว้ในที่ที่เหมาะสม เช่น ทาเป็น
ตอไม้เทียม ทาเป็นถังขยะแยกประเภทและมีรูปกากับ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ
เป้าหมายของ มท.
กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12) ถั ง ขยะเปี ย ก ให้ จั ด ท าถั ง ขยะเปี ย กแยก
ร้อยละ 100 ต้องมีการจัดทาโครงการ ต่างหากจากถังขยะทั่วไป
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด
13) สุขา ควรดูแลรั กษาห้องน้าให้สะอาดอยู่เสมอ
ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อย และหมั่นดูแลรักษา หากชารุดให้รีบซ่อมแซม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ
14) ที่วางร่ม เพื่อให้เป็นระเบียบและทาให้ใช้เนื้อที่
2 โครงการ ในปีงบประมาณ
ในการจัดเก็บน้อยและหยิบใช้ได้สะดวก
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
15) ที่วางรองเท้า สาหรับผู้ที่มาสักการะบูชาจัดวาง
รองเท้าให้เป็นระเบียบ
16) จุดสาคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5.3 ห้องน้าสาธารณะร้อยละ 100 ที่ อปท. พัฒ นาห้ องน้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ - อปท.
อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ร โดยเน้นพัฒนาห้องน้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียน คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ประกอบด้วย
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และสถานที่
1) เกณฑ์ด้านความสะอาด พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม
สาธารณะที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งาน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) ได้ มีน้าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ายุง ภาชนะเก็บ
ได้รั บการดูแล ปรั บปรุง ซ่ อมแซมให้ กักน้า ขันตักน้าสะอาด มีกระดาษชาระเพียงพอต่อการใช้
อยู่ ในสภาพที่ ใช้ การได้ ดี และมี การ งาน สายฉีดน้าสะอาด อยู่ในสภาพดี อ่างล้างมือ ก๊อกน้า

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน

- สถจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ
เป้าหมายของ มท.
กิจกรรมหลัก*
จั ด การตามแนวทางการด าเนิ น ไม่มีคราบสกปรก สบู่ล้างมือพร้อมใช้ตลอดเวลา ถังรองรับ
โครงการ “ห้ องน้ าท้ องถิ่ น สะอาด มูลฝอยสะอาด มีฝาปิด ไม่รั่วซึม มีการระบายอากาศดี ไม่
และปลอดภัย”
มีกลิ่นเหม็น ท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก
หรือชารุด มีการทาความสะอาดเป็นประจา
2) เกณฑ์ ด้า นความเพี ยงพอ จั ดให้ มีส้ ว มนั่ง ราบ
สาหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไป
อย่ า งน้ อ ย 1 ที่ ห้ อ งน้ าสาธารณะต้ อ งพร้ อ มใช้ ง าน
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
3) เกณฑ์ความปลอดภัย บริเวณที่ตั้งห้องน้าต้องไม่
อยู่ ในที่ลั บตา กรณีที่มีห้ องน้าตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้ แยก
เป็ นห้ องน้าส าหรับชาย หญิง โดยมีปูายหรื อสั ญลั กษณ์ ที่
ชัดเจน ประตูที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่
ในสภาพดี พื้นห้องน้าแห้ง และแสงสว่างเพียงพอ สามารถ
มองเห็นได้ทั่วบริเวณ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยงานสนับสนุน
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มาตรการที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
กิจกรรมหลัก*
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน และ
- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.
ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึง - หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง
ปลายทาง
6.2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสานักงานอย่างเป็นรูปธรรม

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง

6.3 สานักงานจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอในสานักงาน

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง

6.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการการลด
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
6.5 สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
- กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทุกระดับ
- ทุกสถานศึกษาสังกัด อปท.

หน่วยงานสนับสนุน
- มท.
- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- มท.
- สถ.
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
- มท./ สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- มท./สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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มาตรการที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
กิจกรรมหลัก*
6.6 สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกอันดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดการต่อต้านจากประชาชน
ในประเด็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและผลกระทบด้านต่าง ๆ จากการ
ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย
6.7 ศึกษา วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่
ปริมาณ และองค์กรประกอบขยะมูลฝอย รวมถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มพื้นที่
จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) อย่างมีประสิทธิภาพ
6.8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
6.9 อบรมและพัฒนาบุคลการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.

6.10 สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ในการเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือการดาเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย
6.11 สร้างกลไก และเครือข่ายในการเฝูาระวัง ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย โดย
การมีส่วนร่วนร่วมจากภาคประชาชน
6.12 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกวดและให้รางวัลองค์กรและบุคคลที่มีจิตสานึกและผลงานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นเช่น หน่วยงานระดับจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมู่บ้านชุมชนสถาน

- จังหวัด
- สถ.

- สถ.

- อปท.
- สถ.
- อปท.

- จังหวัด
- คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย

หน่วยงานสนับสนุน
- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- วท./คพ. /พพ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถ./ภาคเอกชน
- ทส.
-ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน
- ทส.
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
- สถ.
- ภาคประชาชน
- มท./สถ.
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
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มาตรการที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
กิจกรรมหลัก*
6.13 แนวทางการบริหารจัดการขยะเกาะ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- สถ.

หน่วยงานสนับสนุน
- คพ.
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ภาคผนวก
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ถอดบทเรียนจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น
ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจาปี พ.ศ. 2561

จังหวัดลพบุรี
1. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.1 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาด
เช่ น ไม่ เ ห็ น ความส าคั ญ ในการคั ด แยกขยะก่ อ นที่ จ ะน าไปทิ้ ง ในที่ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ไว้ ใ ห้
หรือทิ้งนอกพื้นที่ และยังขาดความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะ
1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลางทาง
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อจากัดด้านงบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บขน
และกาจัดไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อรองรับการคัดแยก
มูลฝอย
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับที่มีบทลงโทษไม่เข้มงวด
1.3 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลายทาง
บ่อขยะใกล้เขตชุมชน ยังดาเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ให้สอดคล้องกับปัญหาในข้อ 1)
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้วยการจัดประชุม อบรม สัมมนา
ทาเสียงตามสาย เพื่อชี้แจงสถานการณ์ปัญหาขยะ ให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะต้นทาง
การใช้ประโยชน์ของขยะโดยให้รู้จัก หลัก 3R
2.2 จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
รั ก ษาและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วอย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น
ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
2.3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นให้ ความส าคั ญในการแก้ ไขปัญ หา และต้อ ง
ดาเนินการอย่างจริงจัง ตามบทลงโทษหากประชาชน เอกชน ไม่ปฏิบัติตาม
2.5 จังหวัดลพบุรี มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) จานวน 4 Clusters ดังนี้
Clusters ที่ 1 ประกอบด้ว ย เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตาบลท่าศาลา เทศบาล
ตาบลกกโก เทศบาลตาบลปุาตาล องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกลาพาน โดยมีเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นเจ้าภาพ
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Clusters ที่ 2 ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงงา องค์การบริหารส่วนตาบล
บางกะพี้ดงพลับ องค์การบริหารส่วนตาบลบางพึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านชี องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทราย องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนตาบล
สนามแจง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเมือง องค์การบริหารส่วนตาบลหินปัก โดยมีเทศบาลเมืองบ้านหมี่
เป็นเจ้าภาพ
Clusters ที่ 3 ประกอบด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลถลุ ง เหล็ ก โดยมี เ ทศบาลต าบล
โคกสาโรง เป็นเจ้าภาพ
Clusters ที่ 4 ประกอบด้วย เทศบาลตาบลท่าโขลง เทศบาลตาบลบางงา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางคู้ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง โดยมีเทศบาลตาบลท่าวุ้ง เป็นเจ้าภาพ
2.6 จัดให้มีแนวทางการดาเนินการให้บ่อขยะที่ยังไม่ถูกหลักวิชาดาเนินการให้ถูกหลักวิชาการ เช่น
การเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) การฝังกลบขยะมูลฝอยเชิงวิศวกรรม หรือ การฝังกลบขยะ
มูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) ต่อไป
3. ถอดบทเรียนปัจจัยความสาเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
3.1 ดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายจังหวัดลพบุรี สะอาด
โดยมีกลไกของคณะกรรมการมูลฝอยจังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะทางานได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อกากับทิศทางและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในจังหวัดลพบุรี
โดยมีแนวคิดสาคัญที่ยึดหลัก 3R ประชารัฐ ที่มุ่งให้เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง
3.2 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารถอดบทเรีย นความรู้ และภู มิปั ญ ญาของชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ โดยมี ก ารพั ฒ นา
และถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
ใกล้เคียง
3.3 พัฒนาการจัดการขยะชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล สวัสดิการ
ชุมชนการคัดแยกขยะ
3.4 ส่งเสริมด้านการแปรรูปขยะมูลฝอยและประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ซึ่งสามารถทาให้เกิดรายได้
นอกจากจะได้ความรู้เพิ่มแล้วยังสามารถช่วยให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนมากขึ้น
3.5 การสร้ า งวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยการรวมกลุ่ ม ของสมาชิ ก ในชุ ม ชนในการน าปุ๋ ย หมั ก และ
ผลิตภัณฑ์น้าจุลินทรีย์ ที่ผลิตได้จากขยะอินทรีย์นาไปใส่บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อนาไปขายส่ง หรือจาหน่าย
ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน เป็นต้น
3.6 ภาพความสาเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซึ่งความร่วมมือจากส่วนใดส่วนหนึ่งของจังหวัดลพบุรี
จึงได้ขับเคลื่อนและเดินหน้าไปพร้อม ๆ กันทุกภาคส่วนในการก้าวสู่ความเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ตลอด
ระยะเวลาการดาเนินการที่ผ่านมา จังหวัดลพบุรี ได้มีช่องทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนและบรรเทาแก้ปัญหา
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ด้านการบริหารจัดการขยะในระดับจังหวัด ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนและ
ช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในจังหวัดลพบุรี และในระดับ
พื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีช่องทางทั้งสายด่วน สายตรง และระบบออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ซึ่ งผลจากการดาเนินงานพบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะเข้าสู่ระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ผลงานดีเด่นหรือนวัตกรรมในการจัดการ
จากการด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก และขยั บ ไปพร้ อ ม ๆ กั น ของทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด ลพบุ รี ท าให้
ในปัจจุบัน ได้เกิดรูปธรรมความสาเร็จในการบริหารจัดการขยะ ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
ในระดับประเทศ เช่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับรางวัล พระปกเกล้าทองคา “ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” นวัตกรรมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ) และเทศบาล
ตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการขยะ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลชุมชนปลอดขยะ โครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู อาเภอเมือง /ชุมชนพัฒนา
สามัคคี เทศบาลตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม ชุมชนท่ามะนาว องค์ การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
อาเภอชัยบาดาล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ กลไกและทุน
ที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการขับเคลื่อน “ลพบุรี จังหวัดสะอาด” ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน ที่เป็นกาลัง
สาคัญ นั่นคือ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. ซึ่งก็คือประชาชนที่สมัครใจเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร
ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย ตั้งแต่ระดับครัวเรือน พื้นที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดลพบุรี มี อถล.
ทั้งสิ้น 86,220 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.21 โดยมีกิจกรรมสาคัญได้แก่ กิจกรรม Big cleaning/กิจกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอยและนาไปใช้ประโยชน์ /ตลาดนัดรีไซเคิล /ผ้าปุาขยะ/การลดใช้พลาสติกและโฟมบรรจุ
อาหาร/การขุดลอกคูคลองและแหล่งน้าสาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ซึ่งจากการร่วมดู ร่วมคิด และร่วมทา ได้นาไปสู่การพัฒนาที่ก่อเกิดปัญญาจาก “ปัญหาขยะ และขยะมีปัญหา”
สู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับทิศทางการจัดการขยะมูลฝอย
ในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนขยะเป็นโอกาส เปลี่ยนภาระเป็นพลัง โดยการนาขยะมาใช้ประโยชน์
ในนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น
1. นวัตกรรมประเภทเครื่องใช้หรือสิ่งประดิษฐ์ เช่น เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล
2. นวัตกรรมประเภทการแปรรูปขยะมูลฝอย เช่น กระเป๋าประดิษฐ์จากซองกาแฟ การประดิษฐ์
ดอกไม้จากสลากลอตเตอรี่
3. นวัตกรรมประเภทการรวมกลุ่มทางสังคม ได้แก่ ธนาคารกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการสังคม ผ้าปุา
ขยะสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุ
4. นวัตกรรมประเภทอื่น ได้แก่ โครงการชุมชนไร้ถังขยะ ถนนปลอดถังขยะ โครงการตลาดนัดไร้ถุง
ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่า จากขยะ และสิ่งของเหลือใช้ นากลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ในปีงบประมาณ
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2561 มีจานวนขยะที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 90,999 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของจานวนขยะที่เกิดขึ้น
ในปี 2561 นับเป็นการลดขยะในชุมชนได้จากการนาขยะพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการลดปริมาณขยะในชุมชน
ได้เป็นอย่างดี
การดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นแบบอย่าง (best practice)
1. โครงการผู้ตรวจการของเหลือใช้ตาบลโพตลาดแก้ว อาเภอท่าวุ้ง
1.1 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อม และการบริ หารจัดการของเหลือใช้
ให้แก่เด็กและเยาวชน
1.2 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะบริเวณข้างถนนและสถานที่สาธารณะในชุมชน
1.3 สร้างรายได้ให้แก่เด็กเยาวชนในการขายของเหลือใช้ไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม่
1.4 ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนทากิจกรรมในช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.5 ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกในการพัฒนาชุมชนและบ้านเกิด
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2. โครงการเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ ใช้ร่วมกันเป็นกลุ่มบ้านใกล้เคียงแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล

3. ชุมชนแห่งความพอเพียง บ่อก๊าซชุมชน ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล
ผลงานด้านการบริหารจัดการพลังงานที่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนทั้งในครัวเรือน
การประกอบอาชีพ ไปจนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ
เข้ามาเรียนรู้เพื่อไปต่อยอดใช้ในชุมชนตนเองได้ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์

4. เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ดาเนินโครงการชุมชนไร้ถัง (ชุมชนนี้ไม่มีขยะ) เป็นโครงการที่ภาค
ประชาชนตระหนั ก ถึง ปั ญ หาของเทศบาลที่ ต้ องเสี ย ค่า ใช้ จ่า ยในการจั ดเก็ บ ขยะแต่ล ะปี เ ป็น จ านวนมาก
ประกอบกับเทศบาลประสบปัญหาไม่มีสถานที่ทิ้งขยะและในอนาคตอันใกล้จะไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ เทศบาล
จึงได้นาชุมชนไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว และได้ประกาศปฏิญาณดอนแก้วร่วมกันว่า
จะไม่มีถังขยะในพื้นที่ ประกอบกับการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จึงได้นามาปรับใช้
ในเขตเทศบาล โดยชุมชนได้ร่วมกันคัดแยกขยะลดปริมาณการเกิดขยะ มีการแปรรูปขยะ เกิดเครือข่ายชุมชน
ในรูปแบบวิทยาการชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการขยะซึ่งกันและกัน เช่น การทาปุ๋ยน้าชีวภาพ การลด
ถังขยะในชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนจานวน 11 ชุมชน จาก 34 ชุมชน เป็นชุมชนปลอดถังขยะและทุกชุมชนได้เข้าร่วม
โครงการชุมชนไร้ถัง ผลการดาเนินงานส่งผลให้ปริมาณขยะลดจากเดิมวันละ 19 ตัน เหลือประมาณ 12 ตัน
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รอบการจัดเก็บ นานขึ้น ผลการดาเนิ นการมีความก้าวหน้าไปได้ด้วยดีใน 3 ปีที่ผ่ านมา เทศบาลมิต้องเสี ย
งบประมาณในการจั ดซื้อ ถังขยะ ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะสิ่ งแวดล้อมสวยงาม และที่ส าคัญ
เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

5. องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู อาเภอเมืองลพบุรี
5.1 ใช้รู ป แบบระบบการบริ ห ารจัดการขยะแบบประชารัฐ จัดตั้งขึ้นเป็นฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุนธนาคารขยะ
5.2 สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยรณรงค์ให้คนใน
ชุมชนใช้พวงหรีดจักรสานลดปริมาณขยะในงานศพ
5.3 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นจากการบริหารจัดการขยะทาให้ชุมชนสะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย มีนวัตกรรมในการประดิษฐ์ มีจุดรวมขยะอันตราย
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6. องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงค่อม อาเภอชัยบาดาล
จัดตั้งกลุ่มสนใจและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรมทาปุ๋ยหมัก ทาก๊าซชีวภาพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอย/วัสดุเหลือใช้ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีทาปุ๋ย
หมักชีวภาพการนายางรถยนต์ที่รับซื้อจากสมาชิกโครงการฯ นามาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้ เยาวชน
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตาบลม่วงค่อม ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มทาถังขยะจากขวดน้าพลาสติกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ตาบลม่วงค่อม ชักชวนชาวบ้านนากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ทาเป็นเครื่องออกกาลังกายและตั้งชื่อว่า “กะลา
สามัคคี” ฯลฯ
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5. บทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสาเร็จ
การดาเนินงานบริหารจัดการจังหวัดสะอาด ได้ก่อให้เกิดรูปธรรมความสาเร็จอีกประการหนึ่งที่จับต้องได้
นั่นคือ การมีสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดน่าอยู่ ในถนนสายหลัก สายรอง สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัด
ให้มีความสวยงานดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ของคนลพบุ รี ในการร่ ว มด้ว ยช่ว ยกัน ดูแลจากหน้าบ้าน สู่ การดู แลชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ โดยหั ว ใจ
ของความสาเร็จในการดาเนินงานลพบุรีเมืองสะอาด คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตามดู และร่วมรับประโยชน์อย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการขยะในทุกระดับ โดยจังหวัด
ลพบุรี ได้ถือเป็นแนวทางร่ วมกันในการเน้นย้าและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมทุกระดับ ทั้งในด้านการ
จัดทาแผนการจัดการขยะ การสื่อสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตลอดจนการมีโครงสร้างการทางานในทุกระดับที่ให้มีภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทางาน และมีบทบาทในการ
เป็นเจ้าภาพร่วมการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจังหวัดสะอาด
lopburi Model จังหวัดสะอาด ได้แก่ บวร.+ค (บ้าน (ครัวเรือน) +วัด+ราชการ+เครือข่าย) บ้าน ได้แก่
การให้ป ระชาชนในแต่ล ะครั ว เรือนได้มีส่ ว นร่ว มในการจัดการขยะต้นทาง/วัด เป็นศูนย์รวมใจของชุมชน
และศูนย์รวมทุกกิจกรรม/ราชการ : หนุนเสริม เป็นเจ้าภาพร่วมกับประชาชน/เครือข่าย ภาคเอกชน หน่วยงาน
องค์กรสาธารณะประโยชน์
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ถอดบทเรียนจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น
ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจาปี พ.ศ. 2561

จังหวัดเลย
1. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.1 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
(1) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง และหน่วยงานของ
รัฐไม่ได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
(2) ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดจิตสานึกและไม่มีวินัยในการทิ้งขยะ มีการทิ้งขยะลงในที่หรือทาง
สาธารณะ
(3) ขาดการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้ กับประชาชนอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องในการเรื่องการจัดการขยะต้นทาง เช่น การรณรงค์ 3Rs หรือการคัดแยกขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์
เป็นต้น
1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลางทาง
(1) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไม่สามารถเก็บขนได้ในวันเดียวทั้งหมด ทาให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง
ตามแหล่งชุมชน ขยะมูลฝอยตกค้างเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบรวนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังขาดรถสาหรับเก็บขนขยะมู ลฝอยจากแหล่งชุมชน
ไปยังที่กาจัดหรือรถเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเก่า ชารุด ไม่สามารถเก็บขนขยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(3) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ต้องเก็บขนไปกาจัด
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ มีอยู่อย่างจากัด ทาให้ต้องเดินทางไกลในการนาขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
และทาให้มีขยะมูลตกค้าง
1.3 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลายทาง
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่สาหรับกาจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง หรือมีแต่เป็น
สถานที่ที่ไม่ได้ขออนุญาต และการกาจัดเป็นแบบเทกองที่ไม่ถูกหลักวิชาการ
(2) ขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปทิ้งยังแหล่งกาจัดปลายทางมีปริมาณมาก ทาให้มีสถานที่สาหรับ
กาจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ เพราะประชาชนไม่ได้มีการคัดแยกขยะมาจากต้นทางก่อนขยะมูลฝอยจึงมีจานวนมาก
2. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ให้สอดคล้องกับปัญหาในข้อ 1)
จังหวัดเลย ตระหนักถึงความสาคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย มุ่งดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ” จึงกาหนดกรอบ
ทิศทางและแนวทางการดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ภายใต้ Road map การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กาหนดแนวทางการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ
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(1) กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานการณ์ที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
(2) สร้ างรู ป แบบการจั ด การขยะมูล ฝอยและของเสี ย อัน ตรายที่ เ หมาะสม (ขยะมู ล ฝอยใหม่ )
เน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมกาจัดโดยใช้เทคโนโลยี
แบบผสมผสานเน้นการแปรูปเป็นพลังงานหรือทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย
(4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่ งยืน เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนและบังคับใช้
กฎหมายและจะดาเนินการโดยยึดแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
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3. ถอดบทเรียนปัจจัยความสาเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
3.1 ปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จที่สาคัญเป็นลาดับแรก คือ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้ความสาคัญ
โดยเริ่มมาตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในอดีต ได้แก่ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ จนมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ท่านปัจจุบัน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ได้ให้ความสาคัญที่จะทาให้เมืองเลยเป็นเมืองที่สะอาด การกาหนด
วิสัยทัศน์จังหวัด และกาหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความสะอาด รวมทั้ง การดาเนินกิจกรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้ประชาชนได้นาไปทาเป็นแบบอย่างในหลายกิจกรรมที่เกี่ยวกับความสะอาด และการลดขยะมูลฝอย
ในชีวิตประจาวัน
3.2 จังหวัดเลยได้จัดทาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจัง หวัดเลย (Road Map) กาหนด
ขั้ น ตอนและกระบวนการด าเนิ น การ ในช่ ว งเวลาปฏิ บั ติ ใ นปี ง บประมาณ 2561 ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมถ่ายทอดบทเรียนจากการรับฟังบรรยาย และ/หรือ
การศึกษาดูงานแก่ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการชุมชนหัวหน้าคุ้ม อสม.
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบหมาย รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด /
รองนายกเทศมนตรี/รองนายกององค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบขับเคลื่อนงาน โดยการแต่งตั้งคณะทางาน
3. ค้นหาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความพร้อมในพื้นที่เพื่อเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน นาร่อง ในการคัด
แยกขยะ
4. คณะทางานลงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน นาร่อง เพื่อเตรียมความพร้อม (เสริมสร้างองค์ความรู้/
กระบวนการดาเนินงานและอื่น ๆ)
5. เก็ บข้ อมู ลปริ มาณขยะของหมู่ บ้ าน/ชุ มชนน าร่ องก่ อนเริ่ มด าเนิ นการ (เพื่ อเป็ นฐานวั ด
ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน)
6. หมู่บ้าน/ชุมชน นาร่อง จัดวางแผนการคัดแยกขยะ
7. หมู่ บ้ าน/ชุ มชน คั ดแยกขยะตามแผนฯ จั ดตั้ งกองทุ นธนาคารขยะจั ดระบบสวั ส ดิ การ
แก่สมาชิกกองทุน เช่น ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ, ช่วยเหลือการคลอดบุตร, ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
8. ขยายผลการจัดตั้งธนาคารขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
9. อ าเภอ/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ติ ด ตามผลการด าเนิ น การของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
10. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงานผลความก้ า วหน้ า ของการปฏิ บั ติ ต่ อ จั ง หวั ด
(ผ่านอาเภอ)
11. ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายอาเภอ ตรวจเยี่ยมให้กาลังใจประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
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3.3 จังหวัดเลยได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี
พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมู ลฝอยจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนงาน/
โครงการจั ดการขยะมู ล ฝอยชุมชนในพื้น ที่ (ในช่ว งเดือ นตุล าคม 2560 – มิถุ นายน 2561) และได้ จัดท า
แผนปฏิบั ติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2560 – 2561) โดยกาหนด
กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
จังหวัดเลย ได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีการดาเนินการร่วมกันครบทุกหน่วยงาน ได้แก่ ส่วนราชการ
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3.4 กาหนดขั้นตอน และกระบวนการดาเนินการในปีงบประมาณ 2561 โดยเน้นการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ต้นทาง ดังนี้
(1) คัดแยกขยะส่วนราชการ เพื่อเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้กับประชาชนเพื่อนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้ จึงได้จัดทาโครงการ “สานักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste Office) โดยให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสานักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจัง หวัดเลย และบริเวณโดยรอบ จานวน 35
หน่วยงาน คัดแยกขยะ จัดหาภาชนะ เพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้ นามาจาหน่าย มีส่วนราชการ
นามาขายมีปริมาณขยะรีไซเคิล จานวน 3,862 กิโลกรัม
(2) ระบบธนาคารขยะ/กองทุน ขยะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐ – 2561 ได้มีการจัดตั้ง
กองทุนธนาคารขยะนับถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จานวน 94 แห่ง ซึ่งถือเป็นการจัดการขยะต้นทาง โดยใช้
หลัก 3 R ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางหรือในครัวเรือน เริ่มด้วยแยกขยะเปียก
หรือขยะอินทรีย์เพื่อทาปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกก็นามารวมกลุ่มเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
เช่น เงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก
(3) การดูแลถนนสายหลัก สายรองและแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ ยวที่สาคัญมากมาย จึงเล็งเห็นความสาคัญกับการ
ดูแลถนนสายหลัก สายรองและแหล่งท่องเที่ยว จึงมีการดาเนินการ ดังนี้
(3.1) จั ด ให้ มี “หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ในการเก็ บ
ขยะ” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วออก
เก็บขยะ ทุกแห่ง
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(3.2) ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเก็บขยะสองข้าง
เป็นประจา ทุกสัปดาห์ , กิจกรรม Big Cleaning Day
วันสาคัญต่าง ๆ
(3.3) เทศบาลเมืองเลย จัดทาโครงการ “เสาร์พัฒนา” ในทุกวันเสาร์ ได้ดาเนินการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ พ.ศ. 2556 ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ล้ า งถนน ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย ก าจั ด วั ช พื ช
สถานที่สาธารณะ บริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก สายรองภายในเขตเทศบาลเมืองเลย มีการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ดาเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และคณะกรรมการชุมชน นอกจากนี้ได้มีส่วนรวมของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ สานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 28 เรือนจาจังหวัดเลย ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเลย
(3.4) เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดทาโครงการ “Pick and Walk: เดินเก็บขยะไป”
เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล เก็บเศษขยะ
บริเวณถนนสายหลัก สายรองและสถานที่สาคัญในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกกาลังกายในระยะทางพอสมควรและเก็บขยะไปด้วยทาให้บ้านเมืองเกิดความสะอาด
และเป็นระเบียบร้อยมากขึ้น เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561 รวม 20 ครั้ง

(4) การจัดการขยะทั่วไป (พลาสติกทุกชนิด โฟม กล่องนมฯ)
จังหวัดเลย ได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เชิญองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ร่ วมกับบริษัทกรีน ไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จากัด มาให้ ความรู้ ความเข้าใจในการแยก
ถุงพลาสติ ก สร้ างมูล ค่ากับพลาสติก เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ และนาไปขยายผลต่อหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยให้มีการรวบรวมถุงพลาสติก หลอดกาแฟ ถุงน้ายาปรับผ้านุ่ม ซองกาแฟ ฝาขวด ฯลฯ เพื่อกาจัดขยะต้นทาง
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(5) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง หรือ ณ แหล่งกาเนิด โดยนาขยะมูลฝอยชุมชน
กลับมาใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดเลย ได้แก่ กิจกรรมการจัดตั้งตลาดนัดรีไซเคิล ผ้าปุาขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล
ร้านศูนย์บาท การเลี้ยงไส้เดือนดินจากขยะ การจัดทาสิ่งประดิษฐ์จากขยะ การจัดทาปุ๋ย การจัดทาก๊าซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์/มูลสัตว์ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน

(6) การจัดการขยะอันตรายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่มีการรวบรวม
ขยะอันตราย ในหมู่บ้านชุมชน จานวน ๑,๐28 แห่ง ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยจัดให้มีการรวบรวม
ขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายให้จัดทา TOR
เพื่อขนย้ายไปกาจัดที่สถานที่กาจัดขยะอันตรายที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ

(7) การจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา จังหวัดเลยมีโรงเรียนและสถานศึกษา จานวน
898 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 – 3 จานวน 518 แห่ง
และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 24 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 336 แห่ง ได้ดาเนินกิจกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในสถานศึกษาทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา ในพื้นที่ของจังหวัดเลย
4. ผลงานเด่นหรือนวัตกรรมในการจัดการ
4.1 เครื่องอัดขึ้นรูปจานจากวัสดุธรรมชาติ ของกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้คิดประดิษฐ์วัสดุมาใช้ทดแทน
โฟม และประดิษฐ์เครื่องอัดขึ้นรูปจานจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนกล่องโฟมและพลาสติก สาหรับวัส ดุ
ธรรมชาติ ที่จ ะน ามาใช้แทนถ้ว ยโฟม มีคุณ สมบัติ ขนาดใหญ่ใ กล้เ คีย งกับ ภาชนะที่ต้องการขึ้น รูป มีผิ ว
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ใบเรียบ ใบมีเส้นใยที่แข็งแรง น้าหนักเบา ใบเหนียว ไม่กรอบแตกง่าย มีความยืดหยุ่น หาได้ง่ายในท้องถิ่น
เช่น ใบทองกวาว ใบหูกวาง ใบกุง (ใบตองกุง) หรือกาบหมาก เป็นต้น และที่ขาดไม่คือแป้งมันสาปะหลัง
ละลายน้า นาไปตั้งไฟอ่อนๆ คนให้ทั่ว จนสารละลายแปูงมันสาปะหลังเปลี่ยนจากสีขาวข้นไปเป็นสีขาวใส
ลักษณะคล้ายวุ้น และมีความเหนียวคล้ายกาว ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อนาไปใช้ทาผิวหน้าของแผ่นใบไม้

4.2 ผลิตภัณฑ์ “ตาโขนรักษ์โลก”

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : ตาโขนรักษ์โลก ของนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลาภู

พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ตาโขนช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากวัสดุเหลือใช้และเศษวัสดุ
จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้มีความสวยงาม คงทน ใช้ งานได้ดี มีคุณภาพ และสามารถนาไปต่อยอดได้
ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประจาอาเภอและจังหวัด โดยมีการใส่ลวดลายของผีตาโขน
อันเป็นประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวด่านซ้าย เพื่อให้เป็นจุดเด่นของชิ้นงานและให้มีเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น และยังเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาอีกด้วย
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4.3 สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องอัดขยะผลิตจากวัสดุเหลือใช้” เทศบาลตาบลท่าลี่ ได้คิดค้นเครื่องอัดขยะ
โดยใช้วัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ปูายโครงการเก่า , เกลียวจากขาตั้งเวที และล้อรถจักรยานเก่า เพื่อใช้สาหรับอัดขยะ
ขวดพลาสติ ก กระป๋ อ ง หรื อ ถุ ง พลาสติ ก ให้ เ ป็ น ก้ อ น เพื่ อ ประหยั ด พื้ น ที่ ใ ช้ ก ารจั ด เก็ บ ขยะ
รีไซเคิล

4.4 ไม้กวาดหยากไย่ผลิตจากขวดน้าและไม้กวาดจากสายโทรศัพท์
ไม้กวาดหยากไย่ผลิตจากขวดน้า วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ขวดน้าที่มีสี ขวดนมเปรี้ยว
และท่อ PVC
ไม้กวาดจากสายโทรศัพท์ วัสดุที่ใช้ ได้แก่ สายโทรศัพท์แบบเก่า , รองเท้า
ฟองน้าท่อ PVC และขวดพลาสติก
4.5 นวัตกรรมการสร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะ “โครงการคัดแยกแลกเครื่องเขียน”
เทศบาลตาบลท่าลี่ และโรงเรียนเทศบาลท่าลี่ จัดทาโครงการ “คัดแยกแลกเครื่องเขียน”
จัดทาขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและเป็นการปลูกจิตสานึก ในการคัดแยกขยะให้กับเด็ก เยาวชน โดยให้
นักเรียนนาขยะจากบ้านเพื่อนามาขาย (แลก) เครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา และอื่น ๆ ในวันศุกร์
สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

5. บทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสาเร็จ
5.1 ผู้บริหารจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ให้ความสาคัญ
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5.2 จังหวัดเลยมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภาคส่ ว นต่ า งๆ ดั ง นี้ 1) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เลย รั บ ผิ ด ชอบ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
2) สานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย รับผิ ดชอบ ภาคส่ว นราชการ 3) ส านักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เลย รั บ ผิ ด ชอบ สถานศึ ก ษา 4) ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เลย รั บ ผิ ด ชอบ
ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 5) สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย รับผิดชอบ วัด 6) สานักงาน
สาธารณสุขจั งหวัดเลย รับผิ ดชอบ การจั ดการมูลฝอยติดเชื้อ 7) ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย รับผิดชอบ
หมู่บ้าน/ชุมชน 8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบ หมู่บ้าน/ชุมชน
5.3 สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย เข้ามามีส่วนร่วมในการณรงค์ฯ โดยสามารถขยายผล
ไปยังห้างสรรพสินค้า โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.4 เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของจั ง หวั ด ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และส่ ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการอย่างจริงจัง
5.5 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และภาคเอกชนให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน
5.6 ผู้ป ระกอบการ ห้ างร้ าน และตลาด ให้ ความร่ว มมือเข้าร่ว มโครงการจัดการขยะมูล ฝอย
ร่วมกับจังหวัดเลย
ผลสาเร็จในการดาเนินงานในปี 2561
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ถอดบทเรียนจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น
ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจาปี พ.ศ. 2561

จังหวัดลาพูน
1. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.1 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
จังหวัดลาพูนมีประชากรแฝงที่เข้ามาทางานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือประมาณ 70,000 คน
และส่วนใหญ่อาศัยในหอพัก ส่งผลกระทบให้ปริมาณขยะในภาพรวมเพิ่มขึ้น
1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลางทาง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่จังหวัดลาพูน จานวน 57 แห่ง มีการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการจ้างเอกชนนาไปกาจัด 26 แห่ง อปท. ดาเนินการเอง 10 แห่ง และประชาชนจัดการกันเอง
ตามหลัก 3Rs 21 แห่ง ซึ่งในกรณีที่แห่ง อปท. ดาเนินการเอง 10 แห่ง และประชาชนจัดการกันเอง อาจจะใช้
พื้นที่ในการกาจัดยังไม่ถูกต้องเพราะบางแห่งอยู่ในพื้นที่ปุา
1.3 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลายทาง
(1) จังหวัดลาพูนยังไม่มีสถานที่กาจัดขยะภาพรวมของจังหวัด ซึ่งเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลที่จ้ างเอกชนน าไปก าจั ด ได้ส่ งไปกาจัดนอกพื้นที่ใ นสถานที่ของเอกชน ณ อาเภอฮอด จังหวั ด
เชียงใหม่
(2) จังหวัดลาพูนได้กาหนดการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลาพูน เป็น 2 โซน ได้แก่ โซนเหนือ มี อบจ.ลาพูน เป็นเจ้าภาพ
หลัก แต่ยังไม่มีพื้นที่ดาเนินการ และโซนใต้ มี ทต.วังดิน เป็นเจ้าภาพ พื้นที่พร้อมแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สถ. หรือยังไม่มีเอกชนเข้ามาร่วมดาเนินการ
(3) บ่อขยะตามหมู่บ้านของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลที่ให้ประชาชนจัดการกันเอง
หรือจัดการเองยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและตั้งในพื้นที่ปุายังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปุาไม้
2. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ให้สอดคล้องกับปัญหาในข้อ 1)
2.1 จังหวัด อาเภอ ส่วนราชการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
2.2 กรณีบ่ อขยะของ อปท. และหมู่บ้านที่ไม่ถูกต้องตามหลั กวิช าการ สนง.ทสจ.ลาพูน ได้
ดาเนินการสั่งปิดเรียบร้อยแล้ว
2.3 ในการให้ อปท. ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้ให้ อปท. ทุกแห่งเร่งรัดการออก
ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ต่อไป
2.4 ในการจัดทาระบบการจัดการขยะแบบรวมกลุ่ม Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดปัญหาไม่มีพื้นที่ดาเนินการ เนื่องจากมีการต่อต้านของประชาชนและพื้นที่น่าจะดาเนินการได้เป็นพื้นที่ปุาไม้
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แต่การขอใช้พื้นที่ปุาไม้ดาเนินการมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ในอนาคตหากภาคเอกชนเข้ามาลงทุนดาเนินโครงการ
จัดการขยะแบบครบวงจรกับ ทต.วังดิน ซึ่งเป็นเจ้าภาพโซนใต้ จังหวัดลาพูนอาจจะมีการปรับปรุง การรวมกลุ่ม
พื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลาพูนให้เหลือ
1 แห่ง ในพื้นที่ ทต.วังดิน ต่อไป
3. ถอดบทเรียนปัจจัยความสาเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
3.1 จุดเริ่มต้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดลาพูน (เป็นการสร้างกระแส
การลดและคัดแยกเป็นอย่างมาก)
จั งหวั ดล าพู น ได้ มี การเริ่ มด าเนิ นงานอย่ างจริ งจั ง ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบติดตามผลการดาเนินงานในประเด็นการบริหารจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลาพูน โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) ให้มีการขับเคลื่อนตามแผนฯ อย่างจริงจัง
2) ให้จัดทาแผนแก้ไขปัญหาขยะในระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาขยะภายในครัวเรือนโดยใช้
แนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบภายในจังหวัด
โดยได้มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาพูนแต่งตั้งคณะทางาน
ลงไปนิเทศงานด้านการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่) นาโดยท้องถิ่น
จังหวัดลาพูน เป็นประธานคณะทางาน ท้องถิ่นอาเภอทุกอาเภอ เป็นคณะทางาน ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริม
และพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น คณะท างานและเลขานุ ก าร นั ก ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน
เป็ น คณะทางานและเลขานุ การ ที่ส าคั ญจั ง หวัดล าพูนได้แต่ง ตั้งผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข ขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ต้น แบบได้รั บ รางวัล ชนะเลศ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของจังหวัดล าพูน
ทั้งจานวน 3 แห่ง รวมเป็นคณะทางานฯ ได้แก่ เทศบาลตาบลอุโมงค์ เทศบาลตาบลแม่แรง เทศบาลตาบล
อุโมงค์ และเทศบาลตาบลปุาสัก ซึ่งคณะทางานได้ดาเนินงานลงพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ในปี 2558 – 2559 สามารถขยายผลจากการลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนและนิเทศการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก
3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่) ให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง จนครอบคลุม
ทั้ง 57 อปท. ภายใต้ “โครงการคัดแยกขยะระยะสั้น ” ของจังหวัดลาพูน ซึ่งได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันลดและคัด แยกขยะจากต้ น ทาง ระหว่า งจังหวัดลาพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
โดยคณะท างานได้ น าเสนอแนวทางการด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลแม่ แ รง, เทศบาลต าบลอุ โ มงค์
และเทศบาลตาบลตาบลปุ าสั ก ซึ่งมีชุมชนที่ได้รับรางวัลมาแล้ว ให้ เทศบาลและองค์การบริห ารส่ว นตาบล
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นาชุมชน/หมู่บ้าน แกนนา อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และโรงพยาบาลอาเภอในพื้นที่ได้รับทราบและนาไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะของคณะทางาน
ดังนี้
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1) เน้นให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเริ่มจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งก่อนแล้วค่อย
ขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป ในการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและอาจนาขยะประเภท
รีไซเคิลมาร่วมบริจาคนาเงินที่ขายขยะมาจัดเป็นสวัสดิการชุมชนให้ แก่สมาชิก ซึ่งหากเงินจากการขายขยะ
กลับมาเป็นสวัสดิการชุมชน ประชาชนก็จะเกิดความภาคภูมิใจและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน ทั้งนี้
ทั้งนั้นการดาเนินการจะต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสเป็นสาคัญ
2) รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการและให้มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น
การมีธรรมนูญหมู่บ้าน เป็นต้น ในการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะควรใช้ วิธีแบบง่ายที่เป็นวิถีชีวิตประจาวัน
ของคนในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนาการจัดการขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ (ย่อยสลายได้) มาทาเป็น
ปุ๋ยหมักในคอก/ท่อซีคอนกรีตแบบไม่กลับกอง แล้วนามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
3) สาหรับการจัดการขยะอันตรายได้ แจ้งให้เทศบาลได้กาหนดจุดรวบรวมและเทศบาลนาส่ง
ไปยังเทศบาลตาบลปุาสัก เพื่อให้เอกชนนาไปกาจัดอย่างถูกวิธีต่อไป และขยะติดเชื้อ เช่น สาลี เข็มฉีดยา
แพมเพิ๊ตของผู้ปุ ว ยติดเตีย ง เป็ น ต้น ให้ ป ระสานโรงพยาบาลประจาตาบลหรือโรงพยาบาลประจาอาเภอ
รวบรวมจ้างเอกชนนาไปกาจัดให้ถูกวิธีต่อไป
4) การจั ดการขยะประเภทขยะรีไซเคิล และสามารถขายได้ เช่น ซองบะหมี่กึ่ง ส าเร็จรู ป
เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติก และกล่องโฟม นาขยะมารวมกันแล้วอัดเป็นก้อนโดยใช้เครื่องอัดซึ่งบริษัท
กรีนไลน์จะรับซื้อทั้งหมด ซึ่งหากสามารถจัดการขยะประเภทเหล่านี้ได้จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยและภาระ
ของเทศบาล/อบต. ที่จะต้องใช้งบประมาณนากาจัดและทาให้ชุมชนเราสะอาดปลอดขยะน่าอยู่
3.2 จังหวัดลาพูน มีต้นทุนที่ดี คือ มีหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
โดยได้รับถ้วยพระราชทาน 3 แห่ง ได้แก่
1) บ้านปุาเส้า หมู่ที่ 9 ตาบลอุโมงค์ (ทต.อุโมงค์) อาเภอเมืองลาพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศขนาดใหญ่ ปี 2555
2) บ้ า นน้ าพุ หมู่ ที่ 7 ต าบลปุ าสั ก (ทต.ปุ า สั ก ) อาเภอเมื องล าพู น ได้ รั บรางวัล ชนะเลิ ศ
ระดับประเทศ ขนาดกลาง ปี 2557
3) บ้ านปุ าบุ ก หมู่ที่ 10 ตาบลแม่ แรง (ทต.แม่แ รง) อาเภอปุาซาง ได้รั บรางวัล ชนะเลิ ศ
ระดับประเทศ ขนาดเล็ก ปี 2557
3.3 การดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ประจาปี พ.ศ. 2560
ขับเคลื่อนผ่านคณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนเป็นประธาน ท้องถิ่นจังหวัดลาพูนและผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการร่วมกัน โดยในที่ประชุมคณะทางานฯ ได้กาหนดให้มีหน่วยงานราชการรับผิดชอบ
หลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้
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1) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ หมู่บ้าน/ชุมชน
2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ ภาคส่วนราชการ
3) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ สถานศึกษา
4) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ
5) สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ วัด
6) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จั งหวัดล าพูน ได้ดาเนิ น โครงการทาปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัว เรือน จังหวัดล าพูนได้ มี
แผนการดาเนินงาน บันได 3 ขั้น บันไดขั้นที่ 1 การจัดทาโครงการโครงการทอดผ้าปุาขยะ นารายได้มาซื้อ
ถังขยะเจาะก้นแจกจ่ายให้แก่แกนนาหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน) เพื่อนาร่อง โดยเอาถังไปฝังดิ น 1 ใน 3 ส่วน
สาหรับไว้ทิ้งเศษอาหารในครัวเรือน ใช้หลักการให้ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินและไส้เดือนดิน ดาเนินการ
ทุกอาเภอนาโดยนายอาเภอ บันไดขั้นที่ 2 ให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูนซึ่งรับ
งบประมาณจากจั งหวั ดในการด าเนิ น การจัดอบรมให้ ความรู้ใ นการคัดแยกขยะต้น ทางและคั ดแยกเปีย ก
ในครั วเรื อนโดยใช้ถังเจาะก้น (เอารูป แบบจากกรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม) ให้กับกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อขยายผลต่อจากโครงการฯ ของที่ทาการปกครองจังหวัด โดยลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
(57 แห่ง) บันไดขั้นที่ 3 ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดาเนินการจัดทาโครงการให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ ่น ทุก แห่ง จัด อบรมการคัด แยกขยะเปีย กในครัว เรือ นน ามาท าปุ ๋ย หมัก ให้ค รอบคลุม
ทุก ครัว เรือ น โดยสามารถใช้ถังเจาะก้น วงขอบซีเมนต์ เสวียน ปุ๋ยหมักแบบไม่พริกกลับกอง นาเศษอาหาร
ไปเป็นอาหารสัตว์ ทาน้าหนักชีวภาพ เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกใดทาครบทุกครัวเรือนในพื้นที่แล้วก็จะประกาศเป็น
ตาบลปลอดขยะเปียก เมื่อครบทุกตาบลในอาเภอแล้วอาเภอก็จะประกาศเป็นอาเภอปลอดขยะเปียก และ
เมื่ออาเภอทุกแห่งประกาศเป็นอาเภอปลอดขยะเปียกครบแล้ว จังหวัดจึงประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 อนึ่ง “จังหวัดปลอดขยะเปียก” ของจังหวัดลาพูน หมายถึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะเปียกและนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่นาลงไปในถุงดาเป็นภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาไปกาจัด ซึ่งทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดได้ทาความข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการ
จัดการขยะเปียกและในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธเก็บขยะเปียก
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จากผลการดาเนินงานดังกล่าว เมื่อปีงบประมาณ 2560 กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการจัด
ประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ จังหวัดลาพูนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ

3.4 ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทา “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561” ขึ้น โดยมีกรอบการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จานวน 3 ระยะ
ได้แก่ ต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทาระบบ
เก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพและปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
โดยใช้หลักการ 3 ช:ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ หรือ (3RS : Reduce Reuse และ Recycle) และ
หลักการ “ประชารัฐ”
จังหวัดลาพูนมีการดาเนินกิจกรรมด้า นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตามแนวทางประชารัฐ
การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง หรือ ณ แหล่งกาเนิด ของจังหวัดลาพูน
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กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
โดยมีสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลาพูน
ณ ตลาดหนองดอกของเทศบาลเมืองลาพูน

มีการทาความตกลงกับร้านค้าเพื่อร่วมลดขยะโฟมที่ย่อยสลายยากและมีผลกระทบกับสุขภาพ
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ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ลาพูน เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะเปียกในศูนย์อาหารและให้ทุก
ร้านค้าในห้างฯ เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีการทา MOU ร่วมกับจังหวัด
ลาพูน สมาคมแม่บ้า นมหาดไทย อาเภอเมืองลาพูน เทศบาลตาบลเวียงยอง และสถานประกอบการ/
ร้านค้าอื่นๆ ในพื้นที่

ตลาดสดจตุจักรลาพูน ในพื้นที่เทศบาลตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน เข้าร่วมโครงการลด
ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยผู้ประกอบการ/ร้านค้าภายในตลาดฯ เข้าร่วมรับป้ายรณรงค์ และเข้า
ร่วมโครงการฯ ทุกร้าน

4. ผลงานดีเด่นหรือนวัตกรรมในการจัดการ
4.1 โครงการจั งหวั ด ลาพูน ปลอดขยะเปียก ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2560 จังหวัดล าพูนมีการ
รณรงค์คัดแยกขยะเปี ยกในครัว เรื อนมาใช้ประโยชน์ เช่น ทาปุ๋ยหมัก เลี้ ยงสัตว์ เลี้ ยงไส้เดือน ทาน้าหมัก
ชีวภาพ เป็นต้น โดยได้ประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 และปัจจุบันสามารถ
เป็นต้นแบบในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกให้กับจังหวัดอื่น ซึ่งการดาเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เฉลี่ยเดือนละ 286,959.14 บาท
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4.2 เครื่องอัดขยะพลาสติกเป็นก้อน นาขยะพลาสติกที่ซาเล้งไม่รับซื้อมาบริจาคให้หมู่บ้านแล้ว
อัด เป็ น ก้ อน โดยบริ ษั ทกรี น ไลน์ จ ะรั บ ซื้ อ ในราคากิโ ลกรั ม ละ 2 บาท เพื่อ น าไปผลิ ต เป็ น น้ามั นเชื้ อเพลิ ง
โดยชาวบ้าน จะนารายได้ไปพัฒนาหมู่บ้านและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

4.3 กองทุนขยะของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุนาขยะรีไซเคิลมาบริจาคในวันรับเบี้ย เพื่อนารายได้เข้า
กองทุนผู้สูงอายุของหมู่บ้านแล้วนารายได้มาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เช่น จ่ายเป็นเงินฌาปนกิจศพ
เงินเยี่ยมผู้ปุวย เป็นต้น
4.4 จังหวัด ลาพูน ปลอดโฟม ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลาพูนได้จัดทาโครงการล าพูนเมือง
สะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ทั้งจังหวัด โดยจะประกาศเป็นจังหวัดปลอดภาชนะโฟม (เป็นจังหวัดแรก
ของประเทศไทย) ภายในเดือนกันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ เลิก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และใช้วัส ดุธ รรมชาติทดแทน เพื่อช่ ว ยลดขยะที่ย่อยสลายยากและทาให้
ประชาชนคนลาพูนมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากสารพิษในภาชนะโฟม ปัจจุบัน อปท./อาเภอ ได้ประกาศปลอดโฟม
ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว
5. บทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสาเร็จ
5.1 ผู้บริหารจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน) ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ให้ความสาคัญ
5.2 จังหวัดลาพูนมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
1) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ หมู่บ้าน/ชุมชน
2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ ภาคส่วนราชการ
3) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ สถานศึกษา
4) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ
5) สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ วัด
6) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน รับผิดชอบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
5.3 สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลาพูนเข้ามามีส่วนร่วมในการณรงค์ฯ โดยสามารถขยายผล
ไปยังห้างสรรพสินค้า โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการอย่างจริงจัง
5.5 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และภาคเอกชนให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน
5.6 ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และตลาด ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการจัดการขยะมู ลฝอยร่วมกับ
จังหวัดลาพูน
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ตัวอย่างแนวทางการดาเนินกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน/ทีมงาน
คณะทางาน/ทีมงานควรประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน หากเป็นสานักงานควรเป็นผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ อาทิ ฝุายบุคคล ฝุายประชาสัมพันธ์ ฝุายบัญชี -การเงิน เป็นต้น หรือหากเป็นชุมชนควรเป็น
ผู้แทนจากคณะกรรมการชุมชน บุคคลที่เป็นแกนนาในพื้นที่ เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ร่วม
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์กิจกรรม
1.2 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
คณะทางาน/ทีมงานที่ดาเนินกิจกรรมควรมี ความรู้เบื้องต้นในส่วนของประเภทวัสดุรีไซเคิล การคัด
แยกวัสดุรีไซเคิล ราคารับซื้อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้จากการอบรมหรือการศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอย่าง
1.3 การจัดเตรียม
คณะทางาน/ทีมงานควรมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม ได้แก่
 สถานที่ดาเนิ น กิจ กรรม ควรอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ ร่ว มกิจกรรมเข้าถึงได้ง่าย หรืออาจเป็นพื้นที่
ส่วนกลาง ซึ่งอาจเป็นอาคารหรือลานกว้างได้
 ประสานร้านรับซื้อ โดยร้านรับซื้อที่ร่วมกิจกรรมควรเป็นร้านรับซื้อในพื้นที่ มีการเทียบราคา
และเลือกรายที่ให้ราคาสูงสุด
 อุปกรณ์ดาเนินงาน อาทิ เครื่องชั่งน้าหนัก เครื่องคิดเลข ปูายราคา ถุงรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
สมุดบันทึกข้อมูล เป็นต้น
1.4 การประชาสัมพันธ์
ก่อนการเปิดตัวกิจกรรมควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในพื้นที่รับรู้ผ่านสื่ อต่างๆ ขึ้นกับแต่ล ะ
กลุ่มเปูาหมาย อาทิ
 เสียงตามสาย
 การจัดนิทรรศการ / บอร์ดความรู้
 สื่อออนไลน์ (Facebook, Line, Clip VDO)
 หนังสือเวียน
ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ควรเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ ซึ่งต้องดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
1.5 ดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562
ห น้ า | 98

เมื่อมีการจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มดาเนินกิจกรรมหรือ kick off โดยให้ผู้สนใจนาวัสดุ รี
ไซเคิลมาร่วม ทั้งนี้คณะทางาน/ทีมงานควรกาหนดวัน เวลาจัดกิจกรรมแต่ละครั้งให้เป็นไปประจาเลย เช่น พบ
กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลนี้ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 14.00 - 16.00 น. เป็นต้น
1.6 การติดตามและประเมินผล
หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น คณะทางาน/ทีมงานจะรวบรวมข้อมูลปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่ร่วมกรรม สรุปราคา
การซื้อ-ขาย บันทึกเป็นข้อมูล สถิติเพื่อที่พัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม เช่น ผู้ที่นาวัสดุรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมสูงสุด การจับรางวัลผู้โชคดีปลายปี เป็นต้น
2. งบประมาณ
ลาดับ
1.
2.

3.

รายการ
ค่าอบรมคณะทางาน/ทีมงาน (20 คน)
วิทยากร เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการอบรม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ดาเนินงาน
ปูายราคา เครื่องชั่งน้าหนัก ถุงรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
แบบฟอร์มบันทึก
สื่อประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ สื่อ Infographic
รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่าย (บาท)
........................
........................

.......................
...................

หมายเหตุ สามารถค้นหาข้อมูลและเบอร์ติดต่อผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน
การจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ www.tipmse.or.th
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ภาพกิจกรรมตัวอย่าง

การประชุม

บอร์ ดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตลาดนัดรี ไซเคิล

การอบรม

Infographic ความรู้

กิจกรรมตลาดนัดรี ไซเคิล
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การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเทศไทยมีเกาะ ทั้งสิ้นจานวน 936 เกาะ แบ่งเป็นเกาะในฝั่งอ่าวไทย 374 เกาะ และฝั่งอันดามัน
562 เกาะ อยู่ในเขตพื้นที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง
ชลบุ รี และฉะเชิ ง เทรา และจั ง หวั ด ในภาคใต้ 14 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ข้อมูลเป้าหมาย
การจัดการขยะมูลฝอยจากจังหวัดที่มีเกาะทั้ง 19 จังหวัด พบว่า เกาะที่มีจานวนประชากรหนาแน่น
และนักท่องเที่ยวจานวนมากที่ทาให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่
20 ตัน/วัน ขึ้นไป ที่ยังไม่มีวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน มีจานวน 7 เกาะ ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ดังนี้

ลาดับ

จังหวัด

ชื่อเกาะ

ประชากร
(คน)

1
2
3
4
5
6
7

สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
กระบี่
ตราด

เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เกาะลันตา
เกาะเต่า
เกาะล้าน
เกาะพีพี
เกาะช้าง

65,690
11,546
6,413
2,300
2,885
1,375
5,223

นักท่องเที่ยว
ในฤดูกาล
(คน/เดือน)
90,000
10,000
16,757
54,000
250,000
100,000
30,000

นักท่องเที่ยว
นอกฤดูกาล
(คน/เดือน)
30,000
3,000
4,500
16,200
150,000
50,000
15,000

ปริมาณ
ขยะ
(ตัน/วัน)
160
45
40
30
25
25
24

ขยะสะสม
(ตัน)
325,000
18,600
45,000
50,000
2,000

การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ต้นทาง :
1. การออกข้อบัญญัติด้านขยะมูลฝอยของ อปท.
2. สร้างความร่วมมือกับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและ 3Rs ผ่าน
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
3. ส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสนั บ สนุ น
กระบวนการ 3Rs ในผู้ประกอบการร้านค้า
4. สร้างความเข้าใจและจูงใจกับนักท่องเที่ยวผ่านมัคคุเทศก์และการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและ 3Rs
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กลางทาง :

1. จัดให้มีถังหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
2. จัดการระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งทางบกและทางน้าตามความเหมาะสมของ

ปลายทาง :

1. หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ
2. เตาเผาขยะมูลฝอย/โรงไฟฟูา (ในพื้นที่ที่มีจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟูาและ Feeder
3. โรงคัดแยกขยะมูลฝอย

พื้นที่

การเลือกใช้เทคโนโลยีเตาเผา
การควบคุมมลพิษ มีประกาศในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีในการแปรสภาพขยะ
เป็นเชื้อเพลิง และเตาเผา จานวน 4 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนี้
1. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิงขยะเบื้องต้น
4. คุณลักษณะเบื้องต้นที่เหมาะสมสาหรับเชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยชุมชน
ซึ่งประกาศดังกล่าว ได้กาหนดรายละเอียดของระบบต่าง ๆ ของเตาเผาที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ
ตัน/วัน โดยกาหนดรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบบ่อพัก การเตรียมขยะ
2. ระบบเตาเผา
3. ระบบการลดอุณหภูมิและการใช้ประโยชน์ของก๊าซไอเสีย
4. ระบบควบคุมบาบัด มลพิษกาจัด
5. ระบบการบริหารจัดการเตาเผาขยะ
รวมถึงการตรวจสอบลักษณะของการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง การออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยก
ขยะ ซึ่ง อปท. สามารถนาเงื่อนไขต่าง ๆ ของแนวทางข้างต้นในการนาไปกาหนดเทคโนโลยีเตาเผาเหมาะสม
กับพื้นที่ได้

