






แนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมการรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 

ในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

1. ที่มา 
 กระทรวงมหาดไทยก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบาย
รั ฐบาลพล เอก  ประยุ ทธ์  จั นทร์ โ อช า  นายกรั ฐ มนตรี  ที่ ไ ด้ กล่ า ว ถ้ อยแถลง ในการประชุ ม รั ฐ ภ าคี  
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกลว์   
สหราชอาณาจักร ณ วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2564 ว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหา  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี      
พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2608  
โดยให้จังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ภายใต้กรอบการด าเนินงาน จ านวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
ที่ต้นทาง และก าหนดให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือ การจัดท าระบบเก็บขน
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบกับ 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊ าซเรื อนกระจก ครั้ งที่  13 -4/2562  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีระยะเวลาการรับรองคาร์บอนเครดิตตั้งแต่วันที่   
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และการด าเนินการต้องจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของขยะเปียก 
ในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกเดือน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน เพ่ือเตรียมการ  
รับการทวนสอบข้อมูลในการรับรองคาร์บอนเครดิตต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การเตรียมการรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กระทรวงมหาดไทย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

3. เป้าหมาย 
 จ านวนครัวเรือนที่สุ่มตรวจมีการจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

4. ขั้นตอนและแนวทางด าเนินการ 
 4.1 การด าเนินการในระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ 
       (1) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 
ระดับจังหวัด โดยให้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือนให้ครบถ้วน ร้อยละ 
100 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดดังกล่าว  
  (2) ติดตามผลการด าเนินโครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 
ระดับจังหวัด และรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 
ระดับจังหวัด ในการประชุมกรมการจังหวัดเป็นประจ าทุกเดือน 

/(3) ก ากับ... 
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  (3) ก ากับ ติดตาม การน าข้อมูลครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด และการรายงานในระบบฐานข้อมูล สรุปผลการ
ด าเนินงานส าหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าเสนอผู้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
  (4) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัด  
  (5) ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจารณาและประเมินความพร้อมในการทวนสอบ  
ของข้อมูลโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัด  
ไปยังกระทรวงมหาดไทย ตามแบบรายงาน ก ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ทั้งนี้ ให้รายงานการประเมินความพร้อมครั้งแรก 
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565  
ทั้งนี้ จังหวัดสามารถศึกษาเกณฑ์การสุ่มตรวจได้จากการด าเนินการในระดับอ าเภอ 
 4.2 การด าเนินการในระดับอ าเภอ ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ
  (1) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 
ระดับอ าเภอ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับจังหวัด และก าหนดแนวทาง  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 
  (2) คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ จัดประชุมก าหนดแนวทางการสุ่มตรวจฯ เพ่ิมเติม 
ตามความเหมาะสม โดยใช้แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นส าคัญ โดยท้องถิ่นอ าเภออ านวยความสะดวก
ข้อมูลการด าเนินงานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากระบบสารสนเทศ    
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (3) อ าเภอด าเนินการตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส าหรับการทวนสอบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น 
อ าเภอ ก. มีปลัดอ าเภอประจ าต าบล จ านวน 5 คน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอนั้น 10 แห่ง สามารถ
ตั้งทีมปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอ จ านวน 5 ทีม โดยแต่ละทีมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมละ 2 แห่ง  
  (4) ให้ท้องถิ่นอ าเภอ ออกหน้ารายงานครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าถังขยะเปียกลดโลกร้อนแล้ว 
รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้าน
ระบบจัดการขยะ ในหัวข้อรายงานข้อมูล เรื่อง รายงานขยะเปียก ตามวิธีการ ดังนี้ 
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ตัวอย่างหน้ารายงานราย อปท. (หน้ารายงานเป็นไฟล์ Excel สามารถ Copy ไปปรับเป็นแบบรายงาน ค ได้) 

 
 
  (5) ทีมปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอ ลงพ้ืนที่สุ่มตรวจครัวเรือนในพ้ืนที่ที่จัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามจ านวน ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

จ านวนครัวเรือนที่ท าถังขยะเปียกแล้ว  
ในพื้นที่ อปท. (ครัวเรือน) 

ร้อยละของครัวเรือนที่
ด าเนินการสุ่มตรวจ 

0-100 ร้อยละ 50 
101-200 ร้อยละ 40 
201-500 ร้อยละ 20 

501-1,000 ร้อยละ 10 
1,001-2,000 ร้อยละ 5 
มากกว่า 2,000 ร้อยละ 3 

 

โดยให้ด าเนินการทวนสอบเป็นประจ าทุกเดือน และไม่ซ้ ากับครัวเรือนที่สุ่มตรวจแล้วเดิมจนครบถ้วนทุกครัวเรือน 
  (6) ทีมปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอ ด าเนินการสุ่มตรวจตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ 
   1. ครัวเรือนมีการจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน หมายถึง การน าถังมาตัดก้น และฝังกลบในหลุมลึกลงไป 
2 ถึง 3 ส่วนของความสูงของถังและมีการน าเศษอาหารเทใส่ในถัง พร้อมปิดฝา 
   2. ครัวเรือนมีการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี หมายถึง การน าเศษอาหารเทใส่ในถัง พร้อมปิดฝา 
และมีการใช้ไม้พายหรืออุปกรณก์วนเพ่ือเพ่ิมอากาศ 
   3. ครัวเรือนมีการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นประจ า หมายถึง มีการน าเศษอาหารมาใส่ถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อน ทุกครั้งเมื่อมีขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือน โดยไม่น าขยะเศษอาหารไปรวมกับขยะประเภทอ่ืนๆ 
โดยบันทึกผลการสุ่มตรวจ ตามแบบรายงาน ค ทั้งนี้ให้ทีมปฏิบัติการตรวจการสมัครเข้าร่วมโครงการของทุกครัวเรือนที่
ลงสุ่มตรวจ และให้ประสานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมใบสมัคร ในกรณีที่ยังมี
ครัวเรือนที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ครัวเรือนด าเนินการสมัครดังกล่าว 

(7) ทีมปฏิบัติการฯ... 

ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท.
จ ำนวน 

ครัวเรือนทัง้หมด 
(แห่ง)

จ ำนวนประชำกรทัง้หมด (คน) ล ำดับ หมู่ บ้ำนเลขที่
ร้อยละครัวเรือน
ทีม่กีำรจัดท ำถัง

ขยะเปียก

จ ำนวนสมำชิก 
(คน)

ร้อยละจ ำนวน
ประชำกรทีม่กีำร
จัดท ำถังขยะเปียก

1 2 123/1 1
2 2 123/2 2
3 2 123/3 3
4 2 123/4 4
5 2 123/5 5
6 2 123/6 6
7 2 123/7 1
8 2 123/8 2
9 2 123/9 3

10 2 123/10 4
11 2 123/11 5
12 2 123/12 6
13 2 123/13 1
14 2 123/14 2
15 2 123/15 3
16 2 123/16 4
17 2 123/17 5
18 2 123/18 6
19 2 123/19 1
20 2 123/20 2
21 2 123/21 3
22 2 123/22 4

1 กระบ่ี เกำะลันตำ
เทศบำลต ำบลเกำะลันตำ

ใหญ่

ทะเบียนข้อมลูครัวเรือนทีจั่ดท ำถังขยะเปียกครัวเรือน
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  (7) ทีมปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอรายงานผลการสุ่มตรวจให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ 
โดยอ าเภอรวบรวมและรายงานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดทราบ  ตามแบบรายงาน ข  
ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ทั้งนี้ จ านวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง จ านวนครัวเรือนที่ทีมปฏิบัติการฯ  
ระดับอ าเภอสุ่มตรวจแล้วพบว่าครัวเรือนผ่านเกณฑ์การตรวจทั้ง 3 ข้อ 
  (8) เร่งรัดและติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการน าข้อมูลครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 
เข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการรายงานรายวันและรายเดือน 
รวมถึงการจัดท าเอกสารการส ารวจในแต่ละเดือนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน   
  (9) สร้างองค์ความรู้ ซักซ้อม ท าความเข้าใจและให้ค าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสาน 
การปฏิบัติในกระบวนการรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก 
  (10) ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 
ระดับอ าเภอ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยใช้กลไกก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านหอกระจายข่าวของต าบล/
หมู่บ้าน การบูรณาการร่วมกับสื่อมวลชนภาคประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 4.3 การด าเนินการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ 
  (1) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในแผนปฏิบัติการดังกล่าว ต้องมีการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายการด าเนินการ  
ที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนระดับอ าเภอ และรายงาน
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ ตามแบบรายงาน ง 
  (2) มอบหมายข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการน าข้อมูลครัวเรือน  
ที่จัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นปัจจุบันทั้งการรายงานรายวันและรายเดือน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารการส ารวจในแต่ละเดือนให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน  
  (3) กระตุ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือนที่ถูกวิธี  
โดยด าเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)” ไปยังทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (4) ซักซ้อม/ท าความเข้าใจกับครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ด าเนินการจัดท าถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในกระบวนการสุ่มตรวจติดตามจากผู้ประเมินภายนอก โดยให้ประสานการปฏิบัติกับทีมปฏิบัติการฯ  
ระดับอ าเภอ 
 


