กรอบการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2563
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความจาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้น
ทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุ มชนไม่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง
และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564)
กรอบแนวคิดการดาเนินการและการกาหนดเป้าหมาย
1. ก าหนดเป้ า หมายโดยยึ ด จากแผนแม่ บ ทการ บริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 – 2564)
2. วิ เ คราะห์ ปั ญ หาจากสถานการณ์ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนของประเทศ แนวนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิน เป็ น ต้ น เพื่ อ น ามาเป็ น ฐานคิ ด ในการสร้ างมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาขยะมูล ฝอยชุ ม ชน
(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: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่
และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและ
ประชาชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
5. การนากรอบนโยบายสาคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการกาหนดแนวทางการดาเนินการ
พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
มุ่งเน้ น การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิ ตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม เพื่อลดปริมาณการเกิด

ขยะมูลฝอยชุมชนส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช:
ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนาไปจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอย
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น กรอบและทิ ศ ทางการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนในปี ง บประมาณ พ .ศ. 2563
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้ งในส่ ว นราชการระดับ ส่ ว นกลาง และส่ ว นภูมิ ภ าค รวมไปถึง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เพื่ อ ให้ มี แ นวทางให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน
3. เพื่ อ เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารให้ จั งหวั ด และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น าไปปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
กับบริบทของพื้นทีแ่ ละสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)
ปี พ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
เป้าหมาย
2559 2560 2561 2562 2563
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
50 55
60 65 70
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ1 ไม่น้อยกว่า
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
75 85
95 100 100
2,3
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ 5
10
15 20 25
ส่งไปกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
4. มูลฝอยติดเขื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
80 85
90 195 100
ตามหลักวิชาการ
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
60 70
80 90 100
การจัดการที่ถูกต้อง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยก
5
10
20 30 40
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง

2564
75
100
30
100
100
50

หมายเหตุ : 1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น
2. ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปทิ้งในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นทีว่ ่างทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558
3. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้างถูกนาไปฝังกลบอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า นาส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา รวมถึง
การนาไปใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2563
1. ขยะมูลฝอยมีการนากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
4. ขยะอันตรายได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น
6. การดาเนินการเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของท้องถิ่นและจังหวัด
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2563
1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย
1.2 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
1.3 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย
2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง
2.1 องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภ าชนะรองรั บขยะมูล ฝอยแบบแยกประเภท
ในที่สาธารณะและหรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
2.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ร้ อยละ 80 มี การวางระบบการเก็ บขนหรื อมี ประกาศเก็ บขน
ขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่
2.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง
3.1 ขยะมู ล ฝอยชุ มชนที่ เกิ ดขึ้ นและเก็ บขนได้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้ อยละ 80 ได้ รั บ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
3.3 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูล ฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ร้อยละ 100
ในแต่ ล ะจั ง หวั ด มี การจัดทาแผนการจัดการขยะมูลฝอย โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

