
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  
ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค 

 
(ผลการด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2565) 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การน าเสนอ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
1.1 การน า เสนอมีความครอบคลุมองค์ประกอบเนื้ อหาเกี่ ย วกับ 
ผลการด าเนินการของจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
       (1) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2565 
       (2) ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2565 ด้านการบริหารจัดการ
ขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
       (3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
       (4) การน าเสนอครอบคลุมเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือตรวจประเมินการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
       (5) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของจังหวัด 

5  

1.2 รูปแบบการน าเสนอสวยงาม น่าสนใจ มีความตั้งใจ เข้าใจง่าย กระชับ 
ไม่ยืดเยื้อ ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์  แสดงถึงความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ 

5  

รวมคะแนนข้อ 1 10  
2. การบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
2.1 จังหวัดมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม  

4  

2.2 มีการก าจัดขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ทั้งขยะทั่วไป  
ขยะอันตรายชุมชน ขยะติดเชื้อชุมชน และการก าจัดกากอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4  

2.3 มีการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ทั้ง
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อชุมชน ทีเ่หมาะสม 

4  

2.4 จัดระบบการเก็บขนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อพ้ืนที่ 4  
2.5 มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เพียงพอและถูกต้อง 4  

รวมคะแนนข้อ 2 20  
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หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
3.1 มีการด าเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เช่น การจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน 

5  

3.2 มีผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รวมถึง 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการส่งเสริมการลด  
คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอย่างเห็นได้ชัด และครอบคลุม 
ขยะมูลฝอยทุกประเภท 

5  

3.3 มีชุมชนปลอดขยะหรือจัดการขยะที่เป็นต้นแบบในจังหวัดที่โดดเด่น 
มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์และประสบความส าเร็จ  มีการศึกษาดูงานจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ อันเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่การบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยของจังหวัดที่ประสบความส าเร็จ 

5  

3.4 มีการด าเนินกิจกรรมที่เห็นผลเป็นรูปธรรมของกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ  
ที่ด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) และจิตอาสาอ่ืน ๆ เป็นต้น 

5  

รวมคะแนนข้อ 3 20  
4. นวัตกรรม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
4.1 มีนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพ้ืนที่ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3  

4.2 มีการริเริ่มนวัตกรรมแปลกใหม่ อันเป็นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ รูปแบบ 
กลไกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร และ
สามารถน ามาใช้อย่างประสบความส าเร็จในพื้นที่ 

3  

4.3 มีการใช้แพร่หลายในจังหวัด เป็นศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม และมีการบูรณาการภายในจังหวัด 

2  

4.4 มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ประกอบการจัดการขยะมูลฝอย 

2  

รวมคะแนนข้อ 4 10  
5. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
5.1 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ เช่น ถนนสายหลัก สายรอง พ้ืนที่สาธารณะ 
สถานที่ท่องเที่ยว ส่วนราชการ อาคารบ้านเรือน สถานศึกษา ศาสนสถาน 
เกาะกลางถนน ริมฟุตบาท ชุมชน มีความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอย่างเห็นได้ชัด 

5  

5.2 บริเวณจุดทิ้งขยะมีความสะอาดและมีการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย
อย่างชัดเจน 

5  

รวมคะแนนข้อ 5 10  
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หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
6. การมีส่วนร่วมของประชาชน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
6.1 มีการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  รวมถึง
ผู้บริหารของทุกส่วนราชการในจังหวัด ที่แสดงให้เห็นว่าให้ความส าคัญกับ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการจัดท าแผนหรือแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม 

4  

6.2 หน่วยงานราชการในจังหวัดมีการสื่อสารให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน หรือเครือข่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

4  

6.3 มีคณะกรรมการ หรือภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่ครอบคลุม 
หลายภาคส่วน เข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนดแผนงาน โครงการ และ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดสรรงบประมาณ/
ทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

4  

6.4 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 4  
6.5 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม 

4  

รวมคะแนนข้อ 6 20  
7. เหตุร้องเรียนและการบรรเทาแก้ไขปัญหา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
7.1 มรีะบบรับเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 5  
7.2 มีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
ของจังหวัด จนเป็นที่ยุต ิ

5  

รวมคะแนนข้อ 7 10  
 

คะแนนเต็ม 100 
รวมคะแนนที่ได้รับ  

 

                                                           ลงชื่อ 
  (                                              ) 
                ผู้ประเมิน 

 
 
จัดท าโดย กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้ประสานงาน นายศิริรัตน์ บ ารุงเสนา  ผู้อ านวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 092 247 1466 

นายภูมิ  ปฏิสันถาวร หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท ์091 404 2211 


