สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
การจั ดการขยะมูลฝอยชุมชน “จั งหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบการดาเนินงานภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ จานวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่ งเสริมการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทาระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการ
กาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้ห ลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs:
Reduce Reuse Recycle ซึ่งมีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 7,775 แห่ง มีการรายงานข้อมูล ในแบบรายงานผลการบริหาร
จั ด การขยะมู ล ฝอยประจ าเดื อ นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 2
ผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มฝ.2) จานวน 7,755 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.74
2) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทั้งหมด 7,775 แห่ ง ออกข้อบัญญัติ/เทศบั ญญัติจัดการขยะมูล ฝอย
จานวน 6,511 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.74
3) จังหวัด ทั้งหมด 76 จังหวัด มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ
6 ครั้ง มีผลการดาเนินการดังนี้
สถานะ
ประชุม 1 ครั้ง
ประชุม 2 ครั้ง
ประชุม 3 ครั้ง
ประชุม 4 ครั้ง
ประชุม 5 ครั้ง
ประชุม 6 ครั้งขึ้นไป

จานวนจังหวัด
3
5
9
13
6
40

ร้อยละ
3.95
6.56
11.84
17.11
7.90
52.63

4) จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการประชุม
ดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
(1) คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอาเภอ จานวน 878 คณะ มีผลการดาเนินการดังนี้
สถานะ
ยังไม่ได้แต่งตั้ง
แต่งตั้งแล้วแต่ยังไม่มีการประชุม
ประชุม 1 ครั้ง
ประชุม 2 ครั้ง
ประชุม 3 ครั้ง
ประชุม 4 ครั้ง
ประชุม 5 ครั้ง
ประชุม 6 ครั้ง

จานวนคณะ
57
153
207
117
93
52
58
141

ร้อยละ
6.49
17.43
23.58
13.33
10.59
5.92
6.61
16.06

/(2) คณะกรรมการ ...

-2(2) คณะกรรมการสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 7,775 คณะ
มีผลการดาเนินการดังนี้
สถานะ
ยังไม่ได้แต่งตั้ง
แต่งตั้งแล้วแต่ยังไม่มีการประชุม
ประชุม 1 ครั้ง
ประชุม 2 ครั้ง
ประชุม 3 ครั้ง
ประชุม 4 ครั้ง
ประชุม 5 ครั้ง
ประชุม 6 ครั้ง

จานวนคณะ
901
1,304
2,440
580
985
297
197
1,071

ร้อยละ
11.59
16.77
31.38
7.46
12.67
3.82
2.53
13.77

2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 7,775 แห่ง มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับ
มาใช้ใหม่ หรือ 3Rs: Reduce Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ จานวน 7,704 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.09
2) ขยะเปี ยกจากครัว เรื อน ทั้งหมด 17,893,855 ครัว เรือน ถูกคัดแยกและจัดการโดยถังขยะเปียก
ครัวเรือน ถังขยะเปียกรวมและการจัดการขยะเปียกโดยวิธีอื่นๆ จานวน 17,595,843 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 98.33
3) ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 76,228.43 ตั น /วั น ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์
35,434.23 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 46.48
4) การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อนาขยะที่คัดแยกแล้วไปจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็น เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า
เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณานาเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือ ส่วนรวมได้ อย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ละ 1 กลุ่ ม และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ จากทั้งหมด 7,775 แห่ ง
มีการดาเนินการแล้ว 5,813 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.77
5) ครัวเรือนทั้งหมด 17,484,728 ครัวเรือน เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริม
การจัดการขยะมูลฝอย จานวน 7,221,710 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.30
6) อปท. ทั้งหมด 7,775 แห่ง เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพื่อให้ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ได้ดาเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิน่ อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง มีผลการดาเนินการดังนี้
สถานะ
ยังไม่มีการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม 1 ครั้ง
จัดกิจกรรม 2 ครั้ง
จัดกิจกรรม 3 ครั้ง
จัดกิจกรรม 4 ครั้ง
จัดกิจกรรม 5 ครั้ง
จัดกิจกรรม 6 ครั้งขึ้นไป

จานวน อปท.
833
1,683
477
494
305
298
3,685

ร้อยละ
10.71
21.65
6.14
6.35
3.92
3.3
47.40
/3. ด้านการ ...

-33. ด้านการจัดการขยะกลางทาง
1) องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ทั้งหมด 7,775 แห่ ง มีภ าชนะรองรับขยะมูล ฝอยแบบแยกประเภท
ในชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว จานวน 7,120 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.58
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 5,786 แห่ง มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ (เฉพาะ อปท. ที่มีการเก็บขน) จานวน 5,063 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.50
3) หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 68,136 แห่ง มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” จานวน 67,337 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 98.83
4. ด้านการจัดการขยะปลายทาง
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 7,775 แห่ง ที่จัดเก็บและรวบรวม ขยะอันตรายชุมชนส่งไปกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน 7,775 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 76,228.43 ตัน/วัน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ Zero Waste)
จานวน 65,994.70 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 86.57
3) ขยะมูลฝอยตกค้างจานวน 5.39 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องจานวน 3.63 ล้านตัน คิดเป็น
ร้อยละ 67.48
4) กลุ่ ม พื้ น ที่ ใ นการจั ด การมู ล ฝอย (Clusters) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะจั ง หวั ด
จานวน 266 กลุ่ม มี ก ารดาเนิ น การกาจั ด ขยะหรื อ มี แ ผนการดาเนิ น การฯ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จานวน 221 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.08
5. ด้านอื่น ๆ
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 7,851 แห่ง มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวไม่น้อยกว่า
500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการดาเนินโครงการ “1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จานวน ๗,๒๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.70
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 7,045 แห่ง มีการจัดทาโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 2 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2562 จานวน 6,826 แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙6.๘9
3) ห้ องน้ าสาธารณะที่อยู่ ในความรั บผิ ดชอบขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทั้งหมด 42,294 แห่ ง
(เช่ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และสถานที่ ส าธารณะที่ อ ยู่ ใ น
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
และมีการจัดการตามแนวทางการดาเนินโครงการ “ห้องน้าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” จานวน 41,974 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 99.24

