
 

รายละเอียดโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 
 

1. ความเป็นมา 
กระทรวงมหาดไทยก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ 
สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ว่า “ประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนิน โครงการถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดท าถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน  
ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้ อ่ืนๆ สร้างรายได้เ พ่ิมจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย 
โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Thailand  
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
และกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนโครงการฯ โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เป็นผู้พัฒนาหรือเจ้าของโครงการ ประกอบด้วยครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 36,644,309 ครัวเรือน  
โรงเรียน 1 ,701 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 ,935 แห่ง โดยมีระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2569 หรือระยะเวลา 7 ปี และคาดว่าจะสามารถลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกได้ 492,212 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 
 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

โดยจัดเก็บข้อมูลจ านวนประชากรในครัวเรือน เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนของสถานศึกษา  
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดท าถังขยะเปียกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
(รายเดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าข้อมูลไปค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก และรับรองคาร์บอนเครดิต 
 

3. แผนการด าเนินการ 
 ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนด  

ขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้ 
 

/ขั้นตอนที่ 1… 
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 3.1 ขั้นตอนที่ 1 การรับรองคาร์บอนเครดิต เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก       
หรือ Validation and verification Body :VVB ซึ่งจะลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการทวนสอบข้อมูลการจัดท าถังขยะเปียก 
ลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดเป้าหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบและแนะน าประชาชนให้ด าเนินการจัดท า 
ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อย่างถูกวิธี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

1) มีการจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน หมายถึง การน าถังมาตัดก้น และฝังกลบใน
หลุมลึกลงไป 2 ถึง 3 ส่วนของความสูงของถังและมีการน าเศษอาหารเทใส่ในถัง พร้อมปิดฝา 

2) มีการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี หมายถึง การน า เศษอาหาร 
เทใส่ในถัง พร้อมปิดฝา และมีการใช้ไม้พายหรืออุปกรณ์กวนเพื่อเพ่ิมอากาศ 

3) มีการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นประจ า หมายถึง มีการน าเศษอาหาร 
มาใส่ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทุกครั้งเมื่อมีขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือน โดยไม่น าขยะเศษ
อาหารไปรวมกับขยะประเภทอ่ืนๆ รวมถึง การตรวจสอบต้องเตรียมเอกสารใบสมัครการเข้าร่วมโครงการ 
ตลอดจนเอกสารการส ารวจครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดท าถังขยะเปียก และความถูกต้อง 
ของข้อมูลการจัดท าถังขยะเปียกในระบบสารสนเทศฯ เพ่ือรวบรวมให้ผู้ประเมินภายนอกเป็นผู้ทวนสอบ  
ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทวนสอบแล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ด าเนินการรับรองคาร์บอนเครดิต 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
 3.1.1 การเตรียมการรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กลไกคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินงานเชิงรุกของทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการทวนสอบ  
ระดับอ าเภอในพื้นที่ต าบล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการบริหารจัดการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทีมปฏิบัติการฯ จะด าเนินการสุ่มตรวจครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ที่มกีารจัดท าถังขยะเปียกเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือเป็นการเตรียมตัวก่อนมีผู้ประเมินภายนอกลงไปทวนสอบจริง 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการจัดประชุมซักซ้อมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
และระดับท้องถิ่นโดยละเอียดเพ่ือเตรียมการรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (VVB) ตลอดจน 
ก าหนดแนวทางซักซ้อมการทวนสอบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  
ตลอดจนคณะท างานที่ได้รับมอบหมายจะลงพ้ืนที่ในจังหวัดต้นแบบเพ่ือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก 
 3.1.2 การทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก  (Verification) ของโครงการ T-VER 
หมายถึง กระบวนการทวนสอบซึ่งด าเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก (VVB) เพ่ือทวนสอบ ติดตามผลและ 
ค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง รวมถึงติดตามผลกระทบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการถังขยะเปียก  
ลดโลกร้อน โดยผู้ประเมินภายนอก (VVB) จะเป็นหน่วยงานที่รับรองโครงการฯ ในขั้นต้น และเสนอเข้า
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อไป 
 
 

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ ในกระบวนการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกดังกล่าว จะต้องมีการรวบรวม 
และประเมินเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องจะด าเนินการประสานงานและจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางเพ่ือส่งให้ผู้ประเมินภายนอก (VVB) เพ่ือท าการตรวจสอบเอกสารในภาพรวม  
และองค์กรกลางซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ทวนสอบจะลงพ้ืนที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการจัดท าถังขยะเปียก 
ลดโลกร้อนรายเดือนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวมและบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ในกระบวนการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกนั้น  
จะมีการสุ่มลงตรวจครัวเรือนที่จัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยสุ่มตรวจครัวเรือนตามข้อมูลที่บันทึก 
ในระบบสารสนเทศฯ และอาจมีการสัมภาษณ์ครัวเรือนและผู้ ที่ เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ทุกระดับ  
ในการด าเนินการภายใต้กระบวนการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกนั้น กระทรวง มหาดไทยโดยกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการฯ ให้กับ เจ้าหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลรายเดือน ผู้ที่ได้รับมอบหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด 
รวมทั้งผู้บริหารในทุกระดับเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทวนสอบและตอบข้อซักถามของผู้ประเมินภายนอก 

 3.2 ขั้นตอนที่ 2 การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในกระบวนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั้น 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะก าหนดแนวทางซักซ้อม และจัดประชุมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต แนวทางการบริหารจัดการกรรมสิทธิ์คาร์บอนเครดิต และการจัดท า
บัญชีควบคุมคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ กระบวนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตข้างต้น
จะต้องด าเนินการภายใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย หมวดคาร์บอนเครดิต  
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขายคาร์บอนเครดิตตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนได้  
และน ารายได้ท่ีได้จากการขายคาร์บอนเครดิตไปจัดสาธารณประโยชน์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

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

 
 

 


