
  

- ร่าง - 



แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   ห น้ า  | 1  

  

สารบัญ 
เร่ือง หน้า 

สารบญั 1 

บทที่ 1 บทน า 

 ความเป็นมา 

 เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
พ.ศ. 2559-2564 

 บทบาท หน้าที่ และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 

6 
6 
6 
 

7 

 

บทที่ 2 สถานการณ์การด าเนินงาน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 สรุปนโยบายของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

10 
10 
11 
13 
15 

 
บทที่ 3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย 

 พันธกิจ 

 วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 

 เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
 ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
 ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
 เป้าหมายอื่นๆ 

 ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

17 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
21 
21 



แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   ห น้ า  | 2  

  

 ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
 ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
 เป้าหมายอื่นๆ 

 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ให้ประสบความส าเร็จ 
 มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 มาตรการการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอย

ชุมชนให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามเป้าหมายอื่นๆ 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินการเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ 
 มาตรการและแนวทางด้านการบริหารจัดการ 
 มาตรการและแนวทางด้านการจัดการขยะต้นทาง 
 มาตรการและแนวทางด้านการจัดการขยะกลางทาง 
 มาตรการและแนวทางด้านการจัดการขยะปลายทาง 
 มาตรการและแนวทางเป้าหมายอื่นๆ  
 มาตรการและแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 

มูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
 

24 
24 
26 
27 

 
28 
29 

 
31 

 
33 
38 
38 
40 
48 
49 
51 
56 

 
 

 
   

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   ห น้ า  | 3  

  

 



แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   ห น้ า  | 4  

  

 
 



แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   ห น้ า  | 5  

  

การมอบนโยบายของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดเีด่น 

“โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหมม่า เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 
 

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการมือถือเก่าไป      
ชีวิตใหม่มา เพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด และคณะท างานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ร่วมมือกันด าเนินการ โดยมี  
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน  
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

การแก้ไขปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาส าคัญและสะสมมายาวนาน รัฐบาลถือว่า
เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องแก้ไข จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่จะต้องขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในภาพรวมทั้งประเทศ เช่น เรื่องของ 
การประกวดจังหวัดสะอาด การจัดกลุ่มพ้ืนที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้างเพ่ือรอการก าจัดอยู่ใน
ประเทศเรากว่า 5 แสนตัน และขยะครัวเรือนตกค้างกว่า 20 ล้านตัน  

แนวทางการจัดการขยะ ให้ใช้หลัก 3ช คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) และ น ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 3Rs  ส าหรับขยะจากครัวเรือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าป้ายก าหนดสี เพ่ือแยกขยะ 
ใส่ถุงจ านวน 4 ประเภท 1. สีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิล 2. สีแดง เป็นขยะอันตราย 3. สีเขียว เป็นขยะเปียก  
และ 4. สีน้ าเงิน เป็นขยะทั่วไป ส าหรับขยะในพ้ืนที่สาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งถังขยะเป็น 2 สี 
คือ 1.ขยะรีไซเคิล สีเหลือง 2.ขยะทั่วไป/ขยะอินทรีย์ โดยแนวทางในการจัดเก็บขยะและการก าจัดขยะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการโดยใช้วิธี ให้ เหมาะสม และให้กระทรวงหมดไทย  
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแลตามกฎหมาย  
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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมา 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ   
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการแก้ ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย                   
และขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหา                      
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการส าคัญ ได้แก่ การลดการ เกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่แหล่งก าเนิด                             
การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การก าจัด                    
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง 

1.2 เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 
     1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 
     2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562 

     3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวม
และส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชน
ที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 
     4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย  
ติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 
      5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณ               
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 
2563 
   6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศภายในปี 2564 
 

บทท่ี 1 บทน า 
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ตารางเป้าหมายรายปีของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

50 55 60 65 70 75 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

75 85 95 100 100 100 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

5 10 15 20 25 30 

4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

80 85 90 95 100 100 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่
ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

60 70 80 90 100 100 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนที่ต้นทาง 

5 10 20 30 40 50 

 

1.3 บทบาท หน้าที่ และพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
(พ.ศ. 2559 – 2564) 

แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ. 2559 – 2564) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน   
และที่ส าคัญได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทาง 
ที่เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจที่จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 
2564) ได้ก าหนดบทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้ 
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กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยก ากับดูแลจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 

2. เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ก ากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

ของกระทรวง จังหวัด และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
4. สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย (Clusters) สนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย                        

โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย 
5. สนับสนุนให้ใช้กฎหมายผังเมืองในการพิจารณาจัดตั้งโรงก าจัดขยะมูลฝอย 
6. จัดกิจกรรมและส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
7. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับภาคเอกชน เพ่ือลดการต่อต้านในการด าเนินมาตรการเกี่ยวกับ

มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 
จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง การถ่ายทอดนโยบายหลัก การก ากับ ติดตาม เร่งรัด                           

การด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพ้ืนที่ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
2. เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป โดยก ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย (Clusters) การก าจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนด้านจัดการขยะมูลฝอย 
4. สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่ต้นทางให้กับ

ประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 

6. ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
ขยะอันตรายภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึง ให้มีการรายงานผล 
การด าเนินการ 

7. สนับสนุนการจัดหาพ้ืนที่ในการจัดการหรือก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  

9. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ 
1. ร่วมกับจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
2. ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป โดยด าเนินการปิด และ/หรือปรับปรุง

ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
3. ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพ่ือส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4. การรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริม

ภาคเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี 
5. จัดหาพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยหรือการก าจัดขยะมูลฝอย 
6. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการคัดแยก 

เก็บรวบรวม การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยให้
เหมาะสม เป็นต้น 

7. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับท้องถิ่น 
8. ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมูลฝอย ให้เอกชนด าเนินการ

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีบริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
9. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  

10.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้    
พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564                            
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ  
3 ช: ใช้น้อย  ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
  3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพ่ือน าไปจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 
   5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1                             
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 
  2. เพ่ือให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ 
ภาคประชาชน 
  3. เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่ และสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้อง                       
และมีประสิทธิภาพ 
 
 

บทท่ี 2  
สถานการณ์การด าเนินงาน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 40 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วประเทศ ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง 

แก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟู  
3. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
4. ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการ 

ขยะมูลฝอย 
5. หมู่บ้านชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100  มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะ

และสถานทีท่่องเที่ยวทุกแห่ง  
 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 
เป้าประสงค์ การด าเนินการ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

40 78.38 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

95 92.04 

3. ขยะมูลฝอยของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ามากลับมา
ใช้ประโยชน์  

30 36.42 

 
       สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ การด าเนินการ พ.ศ. 2561 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

40 78.38 

2. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ทั่วประเทศได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟู 

20 28 
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3. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2561 ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

30 36.42 

4. ครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 

50 23.92 

5. หมู่บ้านชุมชน มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 100 100 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบ
แยกประเภทในสวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 

100 70 

 

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
          1. ระดับจังหวัดแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1 อ าเภอสะอาด ระดับจังหวัด จ านวน 5 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1,2,3 และชมเชยอีก  
2 อันดับ 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  2. ระดับประเทศแบ่งกลุ่มการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่   
2.1  กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  จ านวน 26 จังหวัด   
2.2  กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง  จ านวน  26 จังหวัด 
2.3 กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก    จ านวน  24 จังหวัด 

โดยได้ด าเนินการคัดเลือกและจัดอันดับจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น จ านวน   3 อันดับ ของแต่ละกลุ่ม
จังหวัด เมื่อเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ผลการคัดเลือก ดังนี้ 

1. จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาด
ใหญ่ จ านวน 3 รางวัล จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขยายผลการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเป็นรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้ 

 ก. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จ านวน 1,000,000 บาท   
ข. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จ านวน 800,000 บาท  
ค. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จ านวน 500,000 บาท  

2. จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด 
ขนาดกลาง จ านวน 3 รางวัล จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขยายผลการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้ 

ก. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดเลย จ านวน 1,000,000 บาท   
ข. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 800,000 บาท  
ค. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 500,000 บาท 
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3. จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด 
ขนาดเล็ก จ านวน 3 รางวัล จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขยายผลการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเป็นรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้ 

ก. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดล าพูน จ านวน 1,000,000 บาท  
ข. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 800,000 บาท 
ค. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 500,000 บาท 

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง 
ของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานด้วย 
ณ ตึกสันติ  ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาด ประจ าปี พ.ศ. 2561 

1. กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดลพบุรี มีการด าเนินการด้านการจัดการมูลฝอยที่โดดเด่นหลาย
ประการ ดังนี้  

1) การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะต้นทาง โดยใช้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนทุกครัวเรือนอย่างน้อย 4 ประเภท ดังนี้ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย ส าหรับการจัดหาขยะเศษอาหารได้มีการคัดแยก เพื่อน าไปใช้ประโยชน์  โดยการจัดท าปุ๋ย  
เพ่ือน าไปเป็นสารปรับปรุงดิน เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง   

2) การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปจัดการ
ตามประเภทของขยะมูลฝอย ตั้งแต่ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายจากชุมชน ขยะพิษ ขยะติด
เชื้อ และกากอุตสาหกรรม  

3) การให้มีการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่และการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่
และตกค้างสะสมตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด  
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2. กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจน   มี
การลงพ้ืนที่มาบริหารจัดการขยะร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ วัด 
ภาคเอกชน โรงเรียน และสถานประกอบต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บค่าธรรมเนียม 
และออกข้อบัญญัติแล้วเกือบทุกพ้ืนที่ ผู้บริหารมีความใส่ใจในการลงมาบริหารจัดการขยะร่วมกับทุกภาคส่วน       
มีการน านวัตกรรมมาต่อยอดโดเด่นกว่าที่อ่ืนๆ มีการท าข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ ไม่ ว่าจะเป็น
สถานศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน ทั้งนี้จังหวัดเลยได้มีการแลกขยะน ามาเป็นกองทุนจัดกับผู้เสียชีวิต และมี
หน่วยงานราชการท า Zero Waste มีการต่อยอดนวัตกรรมน าเอาใบตองมาท าเป็นรูปทรงแทนการใช้โฟม  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
3. กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดล าพูน เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายและวิสัยทัศน์ 

ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน  
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาชน และเป็นจังหวัดที่ประกาศเป็น “ล าพูนปลอดขยะเปียก ในปี 
2560” และจังหวัดปลอดโฟมในปี 2561 รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มข้น และจริงจังในพ้ืนที่    
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2.3 สรุปนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล 

 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
นั บ เ ป็ น โ อ ก า ส ส า คั ญ อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ที่ น่ า ยิ น ดี  
ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการ
จัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ตนรู้สึกมีความสุขมาก แต่
ยังเป็นห่วงเรื่องท าอย่างไรให้ประเทศดีขึ้น ให้หลุดพ้น 
กับดักต่างๆ ที่มีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาและแก้ไขปัญหาให้
ได้อย่างยั่งยืน เรามียุทธศาสตร์แผนแม่บทปี 2559-

2564 และแผนปฏิบัติการในปี 2560 – 2561 คือปีนี้ที่ต้องท าต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
ทุกๆ มิติ ทุกประเด็นไม่ใช่เรื่องขยะเรื่องเดียว รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดนโยบายขับเคลื่อน ผู้แปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติคือกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น แผ่นดิน
จะต้องสะอาดในทุกๆ เรื่อง ท างานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
การส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง มีความพร้อมในการรับมอบการกระจายอ านาจไปให้
หลายเรื่องที่ท าได้ดี หลายเรื่องที่ยังท าได้ไม่มากขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งอยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่ความ
เชื่อมั่น การสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นได้ที่เรียกว่า “ประชารัฐ” จังหวัด
สะอาดคือการท าบ้านเมืองของเราให้สะอาด ไม่ใช่เฉพาะเรื่องขยะ แต่เป็นทุกเรื่องความสะอาด รวมไปถึงความ
โปร่งใส การแก้ไขปัญหาการทุจริต บ้านเมืองสวยงาม อยากให้ทุกจังหวัดได้พิจารณาว่าพ้ืนที่ใดที่ทิ้งขยะกอง
เต็มไม่สามารถท้ิงขยะได้แล้ว อยากให้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เป็นพื้นที่ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ท าเป็นภูเขา 
ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และท าเป็นสถานที่ให้คนไปพักผ่อนกันเป็นครอบครัวได้ หลักการที่ส าคัญคือหลักความ
รับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วม ค าว่าจังหวัดสะอาดคือสะอาดทุกอย่าง ทุกทางแยก ทุกหน้าบ้าน ทุกหลัง
บ้าน ทุกคูคลอง นอกจากสะอาดแล้วต้องท าให้สวยงามขึ้น เช่น ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ พืชคลุมดิน ทุกคนต้อง
ช่วยกันด้วยหลักประชาธิปไตย ใสสะอาดในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะในตัวคนหรือพ้ืนที่ ทุกอย่างต้องใสสะอาดและ
สวยงาม เพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่หลายประเทศมาท่องเที่ยวจ านวนถึง 30 กว่าล้านคนในแต่ละปี 
ดังนั้น ต้องช่วยกันสร้างจิตส านึกในทุกๆ คน เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามระเบียบกติกา ถ้าทุกๆ คนช่วยกันคนละ
ไม้คนละมือก็จะขับเคลื่อนไปได้ ในส่วนของภาคธุรกิจได้ขอความร่วมมือไปแล้วจากศูนย์การค้า ห้างร้าน 
รวมถึงร้านค้าท้องถิ่น ไม่ให้บริการถุงขนาดเล็ก โดยให้ผู้ซื้อใช้ถุงผ้าแทน แต่ให้เหลือถุงขนาดใหญ่ไว้ แต่เป็นถุง
ขนาดใหญ่ที่สามารถย่อยสลายได้ โดยต้องอาศัยระเบียบและจิตส านึกต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าต้องมีส่วนร่วมท า
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ให้บ้านเมืองของเราสะอาด โปร่งใส มีความสุขอย่างยั่ งยืน เพราะฉะนั้นจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึง
กรุงเทพมหานครด้วย ต้องเร่งปฏิบัติในเรื่องนี้ ความสะอาดให้รวมถึงห้องน้ าสาธารณะ ห้องส้วมต่างๆ ให้
สะอาด ให้ทันสมัยสอดคล้องกับโลกยุค 4.0 หลายส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ประชาคม ประชาสังคมต่างๆ คน
ไทยทั้งหมดต้องช่วยกันน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น ช่วยกันสร้าง ช่วยกันท า ช่วยกัน
คิด ช่วยกันแก้ไข อย่าปล่อยให้เป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง 

เพราะยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องคนเก็บขยะ คนทิ้งขยะ 
เพราะฉะนั้นต้องค านึงถึงต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต้นทางคือประชาชนทุกคนต้องลดการผลิตขยะ 
ครอบครัวชุมชน กลางทาง และน าไปสู่ปลายทางคือเรื่องของการน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามหลัก 3Rs ขอชื่นชม
หลายจังหวัดที่เดินหน้า ส่วนจังหวัดที่ท าอยู่แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์รับรางวัลก็ขอให้ท าต่อไป ในวันข้างหน้าก็จะมี
รางวัลเพ่ิมขึ้นอีก เพ่ือเป็นก าลังใจซึ่งมีมูลค่าทางจิตใจ จังหวัด 15 จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ให้มีการดูแล
บนถนนหนทาง ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ให้มีความสวยงาม ยินดีกับ 15 จังหวัดที่ได้รับรางวัล ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการแบ่งปันแนวคิดในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
น่าอยู่ในพ้ืนที่ของตัวเอง เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ในพ้ืนที่ได้อีกด้วย
ส าหรับ อปท. 192 แห่ง ที่ได้รับรางวัลรู้สึกยินดีด้วยและ อปท. ที่เหลือขอให้ท าตามด้วย ต้นทางคือผู้ทิ้งขยะ 
ต้องให้ความห่วงใยและนึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เก็บขยะ โดยให้แยกขยะอินทรีย์ ขยะที่เน่าเสีย หรือเศษอาหาร  
ให้แยกใส่ถุงก่อนน าทิ้งลงถังขยะ การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาที่ต้นทาง ส าคัญที่สุดคือการแยกขยะ
ให้ได้ เพราะฉะนั้นท้องถิ่นต้องปรับตัวทุกอย่างเพ่ือให้เกิดงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง การท างานในส่วนของท้องถิ่น
ต้องสอดคล้องกับการท างานของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต้องท างานเพ่ือประเทศชาติ ต้องพัฒนาตัวเอง  
ทั้งประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และเกิดประโยชน์ที่แท้จริง ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัว หน้าที่ของข้าราชการทุกภาคส่วนมีอย่างเดียว  
คือการท าเพ่ือประชาชน ให้จังหวัดที่ได้รับรางวัล 15 จังหวัด แบ่งกลุ่มประกวดกันในเฉพาะ 15 จังหวัด  
โดยก าหนดประเภทรางวัลให้น่าสนใจ เช่น ยอดเยี่ยมหรือยอดของยอดเยี่ยม เป็นต้น ต้องบริหารจัดการขยะให้ได้ 
นึกถึงคนเก็บขยะ นึกถึงการบริหารจัดการขยะที่ปลายทาง ขอให้ท าอย่างต่อเนื่องมีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
ต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ลดขยะให้ได้ต่ ากว่าวันละ 4 กก./ครัวเรือน แยกขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ก่อนน าทิ้งลงถังขยะ เราต้องปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งทุกคนจะต้องร่วมมือกัน  
ให้จัดประกวดรางวัลจังหวัดสะอาดเฉพาะที่เป็นเกาะ โอกาสนี้ขอร่วมภาคภูมิใจ ขอให้ช่วยกันสร้างสรรค์
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นเช่นนี้ต่อไป รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นข้อผูกพันว่าได้สัญญาว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบ ารุงรากฐานให้กับประเทศไทยของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สืบไป 
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 บทท่ี 3 
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัย       
และจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก     
ในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็ง เห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที ่                            
ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ 
ประจ าปี  พ.ศ.  2562 ขึ้น  เ พ่ือขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้ เกิดความต่อเนื่อง                  
และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) 

กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย 
1. ก าหนดเป้าหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)  
2. วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ เพ่ือน ามาเป็นฐานคิดใน

การสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area – Base Problems) 
3. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ ต้นทาง  

กลางทาง และปลายทาง  
 ต้นทาง   ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด   
 กลางทาง   เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ปลายทาง   ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4. การน าหลัก 3Rs หรือ 3 ช คือ คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle  หรือ 3 ช: ใช้น้อย  
ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่  และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน  น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

5. การน ากรอบนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
 พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564                            
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย

บทท่ี 3 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle  หรือ  
3 ช: ใช้น้อย  ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
  3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เ พ่ือน าไปจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ 
 

วัตถุประสงค์ 
   1. เ พ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562                             
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 
  2. เพ่ือให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 
  3. เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับบริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่ และสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้อง                       
และมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

50 55 60 65 70 75 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

75 85 95 100 100 100 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ
ส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

5 10 15 20 25 30 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่              
ต้นทาง 

5 10 20 30 40 50 

 

 

 

หมายเหตุ :  1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปรมิาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดอย่างถูกตอ้ง 
 ตามหลักวิชาการ  รวมกบัปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้แก ่การฝังกลบอย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ  
 การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น 

 2. ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยและไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 
 ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นทีว่่างทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558 

 3. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้างถูกน าไปฝังกลบอย่างถกูต้อง   
 ตามหลักวิชาการ หรอืแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า น าส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา รวมถึง
การน าไปใช้ประโยชน ์
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เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
1. ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  3. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
  4. ขยะอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 5. ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพ่ิมข้ึน 
  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบ
สารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
1.3 จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
1.4 การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และมีการประชุมด าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมา
ใช้ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 

2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้ 
    (1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับ  

การส่งเสริมให้จัดท าถังขยะเปียก  
    (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บ

ขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้น าไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพ้ืนที่
ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้)  

2.3 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
2.4 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือน าขยะที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของ

ที่มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณาน าเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้  
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ 

2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
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2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 

3. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่

สาธารณะ 
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับ

พ้ืนที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเก็บขน) 
4. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
 4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวมได้ ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 
 4.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 
 4.3 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 

100 ในแต่ละจังหวัด มีการด าเนินการก าจัดขยะ หรือมีแผนการด าเนินการฯ โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

5. เป้าหมายอ่ืนๆ 
 5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทาง  

ไม่น้อยกว่า 500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 
1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 

5.3 ห้องน้ าสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียนใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมี
การจัดการตามแนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย” 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์  : 
1. ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2)  
ผ่านระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานข้อมูลขยะมูลฝอยในระบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าไว้ คือ แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ทุกเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
หมายถึง องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยให้ครบทุกแห่ง อาศัย
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2560 

1.3 จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
หมายถึง จังหวัดต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพ่ือสร้างกลไกการขับเคลื่อน พร้อม
ทั้งอ านวยการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
(ระยะเวลาตามปีงบประมาณ) 

1.4 การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มีการประชุมด าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
หมายถึง คณะกรรมการปฏิกูลฯ จังหวัด คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับอ าเภอ  
และคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมขับเคลื่อน  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมา
ใช้ใหม่ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ  
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดต้องมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ า  
น ากลับมาใช้ใหม่อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ ให้ครบทุกแห่ง ร้อยละ 100  
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 
 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มีการจัดท าโครงการฯอย่างน้อย 1 โครงการ 
      จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด X 100 
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2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้ 
  (1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณหรือพื้นที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับ 

การส่งเสริมให้จัดท าถังขยะเปียก 
หมายถึง ครัวเรือนทุกหลังคาเรือนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดท าถังขยะเปียก 
จ านวน 1 จุด ในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 
           (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บขยะ
เปียกท่ีครัวเรือนคัดแยกไว้น าไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ใน
การจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้) 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการจัดท าถังขยะเปียกรวม จ านวน 1 แห่ง และมีการ
ก าหนดวันจัดเก็บขยะอินทรี ย์ ให้ เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ ตนเอง ถ้ าขยะเปียกรวมควรมีสั ดส่ วน 
ที่เหมาะสมกับจ านวนครัวเรือนทั้งหมดลบด้วยจ านวนครัวเรือนที่มีพ้ืนที่จัดท าขยะเปียก 

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ก่อนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปก าจัด หรือ มีการน าไปใช้ประโยชน์ก่อนเข้าสู่สถานที่ก าจัด ผ่านรูปแบบและกิจกรรม 
เช่น การลดและคัดแยกขยะที่ครัวเรือน กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ผ้าป่ารีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม                    
Big Cleaning Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคาร
ขยะชุมชน  ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน  กิจกรรมขยะแลกไข่/สิ่งของ  กิจกรรมตลาดนัดมือสอง  
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจากอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การคัดแยกขยะระหว่างกระบวนการการเก็บขน การคัดแยก
ขยะในสถานที่ก าจัดก่อนกระบวนการก าจัดขั้นสุดท้าย เป็นต้น  
   3.1 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
        3.1.1 การค านวณในเขตพ้ืนที่ อปท. 
 
 
        3.1.2 การค านวณภาพรวมระดับจังหวัด 
 
 
 
 
       3.1.3 การค านวณร้อยละของปริมาณท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

 

ปริมาณขยะมูลชุมชนฝอยท่ีเกิดข้ึน 
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีท้องถ่ิน/หน่วยงานรับจ้าง 

เก็บขนไปก าจัด 

ลบ ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนฝอยท่ีเกิดข้ึน 
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X 
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์) 

ลบ 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ท่ีท้องถ่ิน/หน่วยงานรับจ้าง 
เก็บขนไปก าจัด 

ลบ 

ปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถ่ินท่ีไม่มีการ
บริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยไม่มีการ

ก าจัดในรูปแบบครัวเรือนท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ หรือไม่เป็นเขตพื้นท่ี zero waste 
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X จ านวน

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์) 
 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่น าไปใช้ประโยชน ์

     ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 
 X 100  = ร้อยละ .... 
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2.4 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อน าขยะท่ีคัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของที่มี
มูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณาน าเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้  
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดตั้งกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการขยะและผลักดันการน า
ขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีการต่างๆ เช่น ตลาดนัดขยะ ขยะแลกไข่ ผ้าป่าขยะ เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอย 

หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวม อบจ.) ที่มีการลงทะเบียนประชาชนและบุคคลที่มีความสนใจ 
มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมู ลฝอย การปกป้อง 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
    (1) นิยาม 
          - ครัวเรือน หมายถึง บุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อาศัยอยู่ในหน่วยเดียวกัน ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          - อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศ
ตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
    (2) เกณฑ์ผ่านการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท (เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล)  ที่มี
ครัวเรือนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      (3) พิจารณาผลส าเร็จระดับจังหวัดจากจ านวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 
      (4) สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค านวณร้อยละของครัวเรือนที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์  

           จ านวนครัวเรือนที่สมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก                        

     จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

X  100   = ร้อยละ ...... 
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 ค านวณร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของจังหวัด 

2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 

หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลกเพ่ือขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ต้นทาง กลางทาง หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง   
 

3. การจัดการขยะกลางทาง 
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่

สาธารณะ 
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) มีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท อย่าง
น้อย 4 ประเภท ได้แก่ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน ภาชนะรองรับมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารสี
เขียว ภาชนะรองรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิลสีเหลือง ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนสีส้ม ส าหรับพ้ืนที่ที่ต้องจัดในเรื่องความปลอดภัย หรืออาจจัดให้มีภาชนะรองรับ                   
มูลฝอยในลักษณะโปร่งใสก็ได้ โดยขอให้มีสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกประเภทขยะโดยชัดเจน 

3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางแผนการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ 
(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน)  

หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน มีการวางแผนการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ เช่น มีการก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยให้ผู้
ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร (ตามข้อ 9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560) 
 

4. การจัดการขยะปลายทาง 
4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวมได้ ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
หมายถึง ขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดเก็บและรวบรวมในแต่ละจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 

ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับการก าจัดตามหลักวิชาการโดยไม่มี 
ขยะอันตรายตกค้าง 

    จ านวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก                        

      องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
X  100 = ร้อยละ ..... 
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สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
4.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 
หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย
น ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกหลัก  
เช่น ขยะอินทรีย์ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักอินทรีย์ หรืออ่ืนๆ ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  
ถูกคัดแยก จ าหน่าย ร้านรับซื้อของเก่า หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง ขยะอันตรายชุมชนคัดแยกไปรวบรวม 
ที่จุดรวบรวมที่ก าหนดของหมู่บ้าน/ชุมชน ขยะทั่วไปน าไปก าจัดตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (sanitary landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การหมักท าปุ๋ย
หรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อนการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน เช่น เชื้อเพลิง RDF 
เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผาพร้อมระบบควบคุม
มลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ  (MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน การฝังกลบแบบเทกอง
ควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบก าจัดอากาศ
เสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
   1.1 นิยาม 
         - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = อัตราการเกิด                  
ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ  
(กิโลกรัม/คน/วัน) คูณด้วยจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561คูณด้วย 365 วัน 
        - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด = ผลรวมปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน                     
ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในจังหวัด (ยกเว้น อบจ.)  
        - การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง สถานที่ที่มีระบบก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ 
การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (sanitary landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) 
การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
เช่น เชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผา
พร้อมระบบควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ  (MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน  
การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 

             ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่จุดรวบรวมส่งไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ                        

            ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ในพ้ืนที่รวบรวมทั้งหมด 
X  100 = ร้อยละ ..... 
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ตัน/วัน  ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   1.2 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 

4.3 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยของ (Clusters) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ใน
แต่ละจังหวัด มีการด าเนินการก าจัดขยะ หรือมีแผนการด าเนินการฯ โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานและได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันจัดท าแบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพ้ืนที่ฯ และ
เสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดพิจารณา 

5. เป้าหมายอ่ืนๆ 
5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทาง ไม่น้อย

กว่า 500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการด าเนินโครงการ “1 
อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 

 
หมายเหตุ อปท. หมายถึง อบจ. พัทยา เทศบาล และ อบต. 

5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 

สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 

หมายเหตุ อปท. หมายถึง อบจ. พัทยา เทศบาล และ อบต. 
5.3 ห้องน้ าสาธารณะร้อยละ 100 ที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(เช่น โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีการจัดการตามแนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่น สะอาด
และปลอดภัย” 

ห้องน้ าสาธารณะ หมายถึง ห้องน้ าในความรับผิดชอบของ อปท. ได้แก่ ห้องน้ าในสวนสาธารณะ ห้องน้ าสถานี

               ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งก าจัด ณ สถานที่ที่ถกูต้องตามหลักวิชาการ 
X 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 
100 = ร้อยละ .... 

 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดที่ได้จัดท าโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม X 
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

100 = ร้อยละ .... 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ได้จัดท าโครงการ 1 อปท. 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข  5  ส. 
X 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

 

100 = ร้อยละ .... 
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ขนส่ง ห้องน้ าสนามกีฬา ห้องน้ าในที่ท าการ อปท. ห้องน้ าในโรงเรียน ห้องน้ าในสถานบริการของ อปท. 
ห้องน้ าใน ศพด. หรือท่ีสาธารณะอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 
สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 
 

อปท. หมายถึง อบจ. พัทยา เทศบาล และ อบต. 

 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 
  มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประสบผลส าเร็จ โดยเริ่มต้น                 
คือให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                             
การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดวินัยลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็น เพ่ือลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย                      
และของเสียอันตราย ณ แหล่งก าเนิด  สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                                
ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้ า การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยและขยะอันตรายไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนการก าจัด 
ในขั้นสุดท้าย ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ 
และภาคบริการ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวคัดแยกและลดปริมาณ ในส่วนของภาคเอกชนต้องมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถใช้ซ้ า หรือน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่                          
ตามหลักการ 3Rs ภาครัฐเป็นผู้น าในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงาน และส่งเสริมการใช้สินค้า
และบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้ครบวงจร ขยะมูลฝอยที่ เราพบเห็นกันในชีวิตประจ าวันนั้น                          
เกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ดังนั้น จึงต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ 

1. มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เพ่ือเป็นการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและน ากลับมาใช้

ประโยชน์  รวมทั้งเพ่ือป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางมีแนวทาง                       
การจัดการ ดังต่อไปนี้ 

1.1 การใช้หลักการ 3Rs  คือ  (Reduce Reuse และ Recycle)   หรือ 3 ช คือ (ใช้น้อย  ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่) 
  1)  Reduce (ใช้น้อย)  
  การใช้น้อย คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วน                    
ที่พอเหมาะ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน
การใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคท่ีพอเพียง เป็นต้น 

จ านวนสถานที่ที่มีห้องน้ าสาธารณะที่ไดร้ับการดูแลตามโครงการฯ ในจังหวัดนั้น 
X 

จ านวนสถานที่ที่มีห้องน้ าสาธารณะของทุก อปท. ในจังหวัด 

 

100 = ร้อยละ .... 
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  2) Reuse (ใชซ้ ้ำ) 
การใช้ซ้ า การน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า                 

การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสิ้นค้าที่สามารถใช้ซ้ าได้ 
การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ได้ใหม ่
  3) Recycle (น้ำกลับมำใช้ใหม่) 
   การน ากลับมาใช้ใหม่ คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และ
ส านักงานเพ่ือน าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการ
ของแต่ละประเภท เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ 
พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการเลือกสินค้าที่ท ามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการน าขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น 
  1.2  การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
 สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดมูลฝอย      
ตั้งแต่ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานบริการต่าง ๆ ทั้งใน
ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก                  
ขยะมูลฝอย และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด อาท ิ
        1) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่  โดยบรรจุขยะทั่วไป                
ลงในถุงขยะสีน้ าเงิน และขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง หรือถุงที่มี
สัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้  
        2) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือ            
ขยะอินทรีย์  โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้ าเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุง
ขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความ
ระบุอยู่บนถุงก็ได ้ 
        3) คัดแยกขยะท่ัวไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือขยะ
อินทรีย์และขยะอันตราย  โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้ าเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่
บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว และขยะพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนบรรจุลงในถุงขยะสีส้ม หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้ 
  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามหลักการของ 

“ประชารัฐ” เพ่ือคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs  คือ  (Reduce Reuse และ Recycle)   หรือ 3 ช คือ                  
(ใช้น้อย  ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  หมู่บ้าน/ชุมชน ตลาด สถานศึกษา โรงแรม 
สถานีบริการน้ ามัน สถานพยาบาล สวนสาธารณะ ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท วัด/ศาสนสถาน อาคารสูงหรือ
คอนโนมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงงาน เป็นต้น   
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  1.3 การจัดการขยะโดยเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
   เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือโดยสมัครใจของบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ                       
มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจ านวน อถล. ที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนครัวเรือนที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือในการวางแผนและ
เลือกวิธีการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่การส่งเสริม และสนับสนุนการลดการเกิดขยะมูลฝอย                
การคัดแยกขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมร่วมกัน                   
ในชุมชน เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การเชิญชวนเอกชนเข้ามารับซื้อขยะในหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมร่วมกันในการท าความสะอาดในวันส าคัญต่าง ๆ การส่งเสริมการเลี้ยง
ไส้เดือนดิน ฯลฯ  ส าหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 

2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง) 
 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
ประเภทต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป โดยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที ่
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  และปริมาณขยะมูลฝอยที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
และน าไปก าจัด โดยให้เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 และน ามาเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เช่น ปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้เพ่ือน าไปก าจัด องค์ประกอบขยะที่จัดเก็บได้ในพ้ืนที่ ค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินการทุกด้าน และควรพิจารณาความครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการการเก็บขนว่าครอบคลุมทุก
พ้ืนที่หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมควรมีการส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มฝ.2) ผ่านระบบสารเทศเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย โดยการเก็บรวบรวมผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ขยะที่จัดเก็บได้จากครัวเรือน สถานที่
ก าจัดขยะ หน่วยงานที่รับจ้างเก็บ ขน หรือรับก าจัดขยะ เป็นต้น เพ่ือน ามาประมวลผลข้อมูลใช้ส าหรับ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อไป 
 2.2 การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การลดปริ มาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ ต้นทาง  
หรือ แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน                      
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ได้ตระหนักและมีจิตส านึกในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือ แหล่งก าเนิดมูลฝอย อาทิ                   
การจัดตั้งธนาคารขยะ การสนับสนุนถังขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในครัวเรือน ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย
ทั่วไปและการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การนัดเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เช่น การก าหนดวันและ
เวลาในการเก็บและขนขยะมูลฝอย การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะมูลฝอย                           
และการส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในแต่ละครัวเรือน
สามารถจ าหน่ายขยะขายได้ เป็นต้น  
  2.3 การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อย่างน้อย 2 ประเภท ไว้ในที่สาธารณะและ
สถานที่สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น ๆ  
ได้แก่ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยน ากลับมา
ใช้ใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
   ส าหรับในพ้ืนที่ของเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่ของเอกชนที่ เปิดให้ประชาชนเข้าไป ได้ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย                        
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่แห่งนั้นด้วย โดยอย่างน้อยต้องมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่ งพ้ืนที่ดังกล่าว ได้แก่ ปั๊มน้ ามัน 
หอพัก โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาดน้ า/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน สถานบันเทิง  
สถานที่ท่องเที่ยว และสถานพยาบาลของเอกชน ฯลฯ 
  2.4 ก าหนดจุดหรือสถานที่รวบรวม “ขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชน” โดยการจัดวางภาชนะ
รองรับขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ในพ้ืนที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นในหมู่บ้านหรือชุมชนแห่งนั้น 
ซึ่งในปัจจุบันมีหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ จ านวน 85,416 แห่ง  
  2.5 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์
ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ  เสียงตามสาย หอกระจายข่าว  
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
  2.6 จัดให้มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และให้
ด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2.7 จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย หากมีระยะทางการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหมู่บ้าน/ชุมชนห่างจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งกลางระหว่างแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยกับสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นที่พักหรือรวบรวมขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือลดระยะทาง 
การขนส่งขยะมูลฝอยก่อนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเกินกว่า 40 กิโลเมตร หากจ าเป็นต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดร่วมกับสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน และไม่มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยเพียงพอที่จะ
ขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอยที่รอการขนส่งไปยัง
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สถานที่ก าจัด ทั้งนี้  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยจะต้องพิจ ารณา                      
ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1) ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 40 – 50 กิโลเมตร ทั้งนี้                     
ต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยด้วย  
  2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
หรือข้อก าหนดของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้   
     3) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินการ 
 
  2.8 ออกข้อก าหนดท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ ขน  และก าจัดขยะมูลฝอย 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560  และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ. 2560 ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขนและก าจัดขยะมูลฝอย ตามกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ. 2559  
  2.9 สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีระบบ                     
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บขน การรีไซเคิล และการบ าบัด
ก าจัดอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer 
Responsibility : EPR) รวมทั้งแบบรวบรวมในพ้ืนที่สาธารณะ หรือชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund) 
   

3. มาตรการการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 
 3.1 ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า)  
   ขยะมูลฝอยตกค้าง จ านวน 30.49 ล้านตัน จะต้องได้รับการก าจัดให้หมดไป โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
   1) ส ารวจ ประเมิน สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือปิดหรือจัดท าแผนงานฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
 2) ปิด/หรือฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยเก่า 
โดยการรื้อร่อนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่บ่อขยะมูลฝอย และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: 
RDF) เพ่ือส่งไปเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานเอกชน หรือส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
(รูปแบบการด าเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF) โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 23 สรุปว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
เอกชนที่ได้รับมอบหมายน ามูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปด าเนินการใช้ หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจ าหน่าย จ่าย โอน 
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ตามข้อ 22 และข้อตกลงในหมวด 3 ให้จัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจั งหวัด                                  
หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ   
 3) ด าเนินการฟ้ืนฟู/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยให้ด าเนินการฟ้ืนฟู/ปรับปรุงสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง คือ สถานที่ก าจัดขยะที่มีการเทกองขยะมูลฝอยแบบ (Open Dump) และ
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบควบคุม    

(Controlled Dump) หรือฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) หรือให้ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 12 และหมวด 3 เป็นต้นไป  
    
 4) ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 5) การจัดตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที ่
 3.2 การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้นรายวัน ควรได้รับการจัดการและก าจัดให้หมดเป็นประจ าทุกวัน  
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างขึ้นอีก และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดการ 
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย หรือแปรรูป 
ขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน จะต้องมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยและน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุด  
ส่วนที่เหลือ จึงน าไปก าจัดยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งจะท าให้ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยลดลง 
และยังลดต้นทุนการก าจัดอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม                     
ของแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ดังนี้ 
 1) จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters) 
   กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดรายงานการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการมูลฝอย (Clusters) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการมูลฝอย (Clusters) จ านวน 324 กลุ่ม 
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่                          
18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด  ได้แก่   
         - กลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (L) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันแล้วมากกว่า 500 ตัน/วัน ขึ้นไป มีจ านวน 11  แห่ง 
           - กลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกัน ตั้งแต่ 300 - 500 ตัน/วัน  ขึ้นไป  มีจ านวน  10  แห่ง 
         - กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันแล้วน้อยกว่า 300  ตัน/วันขึ้นไป มีจ านวน 303 แห่ง 
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        - ส าหรับกลุ่มพ้ืนที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 50 เขต มีการรวมกลุ่มการจัดการมูลฝอย (Clusters) ซึ่งมีขนาดกลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (L) จ านวน 
3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม  
   2) การเลือกใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยตามประเภทขยะมูลฝอย  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด
วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่                    
18 ตุลาคม พ.ศ. 2560   
          ก) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
           ข) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
           ค) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
           ง) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
           จ)  วิธีการอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัด ให้ค าแนะน า ตามที่
เห็นสมควร 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการน าขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปก าจัด                      
ในสถานที่ที่มีวิธีการก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส าหรับในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มี                     
การให้บริการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ในหมวดที่ 3 เป็นต้นไป คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือจัดให้มีการให้บริการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ13 
วรรคสอง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการ
ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม  
 

4. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามเป้าหมายอ่ืนๆ 
 4.1 แนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

วิธีด าเนินการ 
 1. ระดับพื้นที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ส ารวจ และคัดเลือกถนนที่อยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ “ถนนท้องถิ่น ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรัง จ านวน 1 สายทางความยาวระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร และกว้าง 3 - 6 เมตร 
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(2) ถนนเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(3) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการพัฒนา “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยประกอบด้วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทางและนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.4 จัดกิจกรรม และรณรงค์เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ดูแล และรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ (บัวตอง เฟ่ืองฟ้า (สีชมพูเข้มหรือสีแดง) ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะแบก 
อินทนิลบก ฯลฯ) หรือไม้ยืนต้นประจ าท้องถิ่น/อ าเภอ/จังหวัด (ทองกวาว เสลา สารภี สะเดา สัก จามจุรี มะขาม 
นนทรี บุนนาค ฯลฯ) เพ่ือให้ดูร่มรื่น และสวยงามทั้งสองข้างทางถนน 

(2) ปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน 
(3) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนอย่างเป็นระบบ เช่น กระบวนการรักษาความสะอาด การจัดเก็บ

ขยะ การคัดแยกขยะให้กลมกลืนกับสภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
(4) กรณีไหล่ทาง หรือสองข้างทางของถนน ควรมีการจัดระบบการระบายน้ าโดยใช้หลักการ

ธนาคารน้ าใต้ดิน (ระบบปิด) ไปด าเนินการ เพ่ือให้มีการระบายน้ าที่รวดเร็ว 
1.5 ประกาศ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ระดับพ้ืนที่ และรายงานผลการด าเนินงาน  

2. ระดับอ าเภอ/จังหวัด (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ/จังหวัด) ให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุน ให้ค าแนะน า และประสานการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
 
 4.2 แนวทางโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ของ อปท. 

 

กิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างานให้เกิด
บรรยากาศที่น่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงาน ถูกสุขลักษณะ ท าให้พนักงานสามารถใช้
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน   

 กิจกรรม 5 ส. เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ        
เป็น กิจกรรมที่ท าแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส. จะเป็นพ้ืนฐานในการน าวิธีการบริหาร
ใหม่ๆ  เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป 
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กิจกรรม 5 ส. เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ท างานก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดีปลอดภัย 
มีระเบียบเรียบร้อย น าไปสู่การเพ่ิมผลผลิต 

 ส1 : สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป 

 ส2 : สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ท างานให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย 

 ส3 : สะอาด คือ การท าความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ท างาน 

 ส4 : สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป 

 ส5 : สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

 

1. วิธีด าเนินการ 
1.1 แบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการน าการท ากิจกรรม โดยทุกพ้ืนที่จะต้อง

ก าหนดแผนปฏิบัติการในการจัดท า 5ส เช่น ส2 สะดวก และ ส3 ท าความสะอาดให้ท าทุกวัน ในส่วนของ ส1 
สะสาง อาจท าทุกวันพระ หรือ เดือนละ 1 ครั้ง ฯลฯ  

1.2 หัวข้อต่างๆ ที่ควรมีอยู่ในการด าเนินกิจกรรม 5ส คือ 
(1) รายละเอียดกิจกรรม เป็นการก าหนดกิจกรรมในเรื่อง 5ส ของพ้ืนที่ว่ามีอะไรบ้างตามขั้นตอน

การด าเนินกิจกรรม 5ส 
(2) ระยะเวลาด าเนินการ จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าช่วงใดจะท าอะไร ใช้เวลาเท่าไรในการ

ด าเนินงาน  
(3) ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ 
(4) มีการประชุมของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
(5) จัดให้มีการประเมินความคืบหน้าของการด าเนินกิจกรรม 

2. การเผยแพร่กิจกรรม 
 น าภาพกิจกรรม การด าเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส.  
ทีทุ่กภาคส่วนมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook กลุ่มชื่อ “1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ 
สร้างสุข”  
 
4.3 แนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริการสาธารณะดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้การพัฒนาห้องน้ า
สาธารณะในความรับผิดชอบขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ห้องน้ าสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อ และเพ่ือความ
พึงพอใจของประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด 
เพียงพอ ปลอดภัย  
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1.1 สะอาด หมายถึง ห้องน้ าจะต้องได้รับการด าเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation  Conditions) 
เช่น ห้องน้ าและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ 
เช่น น้ าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษช าระเพียงพอ การเก็บ กัก หรือบ าบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อม
สวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ   

1.2 เพียงพอ หมายถึง ต้องมีห้องน้ าให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงวัย 
หญิงตั้งครรภ์ และห้องน้ าต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  

1.3 ปลอดภัย หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ห้องน้ า เช่น สถานที่ตั้งต้องไม่เปลี่ยว จัดห้องน้ า
แยกเพศชาย – หญิง 

1. วิธีด าเนินการ 
1.1. จังหวัดซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ 
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน้ าในส านักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง อาคารอเนกประสงค์ ตลาด 
สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนา
ห้องน้ าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๖ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

(1) เกณฑ์ด้านความสะอาด (Healthy:H)  
(1.1) พ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก  อยู่ในสภาพดี

ใช้งานได้  
(1.2) มีน้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด   
อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  
(1.3) มีกระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ าหน่ายหรือบริการฟรี) 

หรือสายฉีดน้ าที่สะอาด อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ 
(1.4) อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้  
(1.5) สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  
(1.6) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณ

ใกล้เคียง  
(1.7) มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น  
(1.8) สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือช ารุด  
(1.9) จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจ า  

(2) เกณฑ์ด้านความเพียงพอ (Accessibility:A)  
(2.1) จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่  
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(2.2) ห้องน้ าสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  
(3) เกณฑ์ความปลอดภัย (Safety:S)  

(3.1) บริเวณท่ีตั้งห้องน้ าต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว  
(3.2) กรณีที่มีห้องน้ าตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส าหรับชาย หญิง โดยมีป้ายหรือ

สัญลักษณ์ท่ีชัดเจน  
(3.3) ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  
(3.4) พ้ืนห้องน้ าแห้ง  
(3.5) แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ 

1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาห้องน้ าสาธารณะต่างๆ ให้
สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย  

1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องน้ าสาธารณะต่างๆ ให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย  
1.5 รายงานและติดตามผลการด าเนินการ 
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมการด าเนินการเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ 

มาตรการที่ 1 ด้านการบรหิารจัดการ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร้อยละ 80 มีการรายงานข้อมูลใน
แบบรายงานผลการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (มฝ.2) ผ่านระบบ
สารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1.1 มีการอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เข้าใจวิธีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มฝ.2) ผ่านระบบ
สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

- สถ. 
- จังหวัด 

- สถ. 
- จังหวัด 
- อปท.  
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

1.2 มีการตั้งคณะท างานและประชุมเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนมีการรายงาน 

อปท.  จังหวัด 
- ภาคเอกชน 

 ภาคประชาชน 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/  
เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีตัวอย่างการออกข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอย และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบใน
การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 

- สถ. - มท.  
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

3. จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อย่างน้อยปีละ 
6 ครั้ง 

- จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัด 

- จังหวัด - สถ. 
- ภาคเอกชน 
 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 1 ด้านการบรหิารจัดการ 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

4. การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการประชุม
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนในพ้ืนที่
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง  

4.1 จังหวัดจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ในการ
จัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด 

- จังหวัด - สถจ. 
 

4.2 อ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. ในเขตอ าเภอ 

- อ าเภอ - ปค. 
- สถอ 

4.3 อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับ อปท. 
ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
ในระดับพ้ืนที่ โดยคณะกรรมการระดับ อปท. จะต้องไป
จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ระดับครัวเรือนและบริเวณจุดรวบรวมขยะหมู่บ้าน/ชุมชน 

 - ปค. 
- สถจ. 

 

 

 

 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช  
ใช้น้อย ใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ ใหม่  
ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ละ 1 โครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์วิธีการน าขยะไปใช้
ประโยชน์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านหรือสถานีวิทยุของรัฐ 
กระตุ้นหมู่บ้าน/ชุมชนเห็นประโยชน์ 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น า
กลับมาใช้ใหม่) 

- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- อปท. 

- อปท. 
- ภาคเอกชน 
-ภาคประชาชน 

5.2 จังหวัดจัดประชุมนายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและช่วยเป็นผู้น าในการบูรณา
การขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี 

- จังหวัด - อ าเภอ 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

5.3 จัดประชุมผู้บริหาร ปลัด อปท. ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
มอบหมายนโยบายการบริหารจัดการขยะในระดับอ าเภอ 

- อ าเภอ - อปท. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

5.4 อปท. จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะแก่
ประชาชนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ เช่น โซฟาถังขยะ โต๊ะ
เก้าอ้ีเครื่องใช้ภายในบ้านจากไม้เก่า เตาเผาไร้ควัน ไส้เดือน
ดินท าปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

- อปท.  
- หมู่บ้าน/ชุมชน 

- สถจ.  
- สถอ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

5.5 อปท. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่า
ของขยะก่อนน าไปทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล 
การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม
ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว 

- อปท. - จังหวัด  
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช  
ใช้น้อย ใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ ใหม่  
ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ละ 1 โครงการ  
 
 
 
 
 

กิ จ ก ร ร ม ธ น า ค า ร ข ย ะ ชุ ม ช น  ธ น า ค า ร ข ย ะ 
โรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่/สิ่งของ 
กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น 
5.6 ขอความร่วมมือ “ประชารัฐ” ตั้ งแต่ภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน (ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) ร่วม
ด าเนินการขับเคลื่อนกาจัดกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก 
โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า 

- สถ. - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคการศึกษา  
- ภาคศาสนา  
- ภาคประชาสังคม 
- ภาคประชาชน 

5.7 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย
รายย่อย เช่น ซาเล้ง ร้านค้าของเก่า เครือข่ายชุมชน เข้ามา
บริการในหมู่บ้าน/ชุมชน   

- อปท. 
 

- ปค. 
- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6. ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการ
โดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 2 เป้าหมาย 
ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*หมายเหตุ กจิกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
6.1 ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มี

บริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะ
เปียกครัวเรือนได้ ได้รับการส่งเสริม
ให้จัดท าถังขยะเปียก 
 
 
 

 
6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะ
เปียกรวม และมีการจัดเก็บขยะ
เปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้ อย่าง
น้อย 1 แห่ง (ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มี
บริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะ
เปียกครัวเรือนได้) 

6.1.1 อปท. ส ารวจข้อมูลครัวเรือนมีความพร้อมและไม่มี
ความพร้อมท าถังขยะเปียก 

- อปท.  
 

- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6.1.2 อปท. แนะน า ส่ ง เสริม และขอความร่วมมือให้
ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียก ส าหรับครัวเรือนที่มีบริเวณหรือ
พ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้ รวมถึงสาธิต
วิธีการใช้งาน 

- อปท. - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6.2.1 อปท. จัดท าประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่มี
ความต้องการน าขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ ท า
ปุ๋ยอินทรีย์  และลงทะเบียนเ พ่ือเชิญชวนน าขยะไปใช้
ประโยชน์  

- อปท.  
 
 

- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
 

6.2.2 อปท. จัดท าถังขยะเปียกรวมส าหรับครัวเรือนที่ไม่มี
บริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้ และ
จัดท าแผนเก็บขนประกาศให้ประชาชนทราบ 

- อปท. - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

6.2.3 อปท. จัดเก็บขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้ด าเนินการ
ตามกระบวนการต่อไป 

- อปท. - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 



แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   ห น้ า  | 43  

  

มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
7. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 อปท. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และ
สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ในเรื่อง 3Rs หรือ  
3 ช. วิธีการลดคัดแยกขยะ วิธีการน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์   

- อปท.  - สถจ.  
- จังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7.2 อปท. จัดกิจกรรม การลดปริมาณ การคัดแยก และการ
น าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day 
กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อของ
เก่าสี เขียว  กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะ
โรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน  กิจกรรมขยะแลกไข่/สิ่งของ  
กิจกรรมตลาดนัดมือสอง กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก ฯลฯ 

- อปท.  - สถจ.  
- จังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7.3 สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. 
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตลอดจนสถาบันการศึกษา                   
ในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 3Rs หรือ 3 ช. คือ วิธีการลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก  นั ก เ รี ย น  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 
และการอ านวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา วัด 

- สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแห่ง 
- อปท.  

- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
7. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

หรือหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ โดยการจัดตั้งภาชนะรองรับ
แ บ บ แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท  ทั้ ง นี้  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร                  
คัดแยกขยะ   
7.4 ขอความร่วมมือ “ประชารัฐ” ตั้ งแต่ภาคราชการ                        
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน (ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) ร่วม
ด า เ นิ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม  
ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า    

- สถ. - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7 . 5  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ ใ ห้ ผู้ คั ด แ ย ก                     
ขยะมูลฝอยรายย่อย อาทิ ซาเล้ง ร้านค้าของเก่า เครือข่าย
ชุมชน เข้ามาบริการในหมู่บ้าน/ชุมชน 

- อปท.  - ปค. 
- สถ.  
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการภาคเอกชน  
ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือน าถุงพลาสติก
และโฟมกลับมาใช้ประโยชน์  หรือขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าและ                   ให้
สร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน ในการใช้ถุงผ้าแทน 

- อปท. - จังหวัด 
- หอการค้าจังหวัด 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
7.7 จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

- อปท. - จังหวัด 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

8. การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือน าขยะ
ที่ คั ด แยกแล้ ว ไปจ า หน่ า ย ห รื อ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า 
เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถ
พิจารณาน า เอามาใช้ประโยชน์
ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้ อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 
กลุ่ม และมีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 โครงการ 

- อปท. ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการรวมกลุ่มประชาชน
ที่สมัครใจตั้งเป็นกลุ่มบริหารจัดการขยะ และจัดหาสถานที่ท า
การกลุ่มและนัดหมายผู้ค้าของเก่ารับซื้อ หรือกลุ่มจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนขยะเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

- อปท. - ปค. 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

9. ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วม
เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 

- อปท. “รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” และ
อบรมให้ความรู้จัดตั้งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือโดย
สมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการท างานด้านการ
จัดการสิ่ งปฏิกู ลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง   
 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
10.  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
ร้ อยละ 100  มี การจัดกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัครรักษ์
โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อปท. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์จิตส านึกบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 1) จัดกิจกรรมการจัดการมูลฝอยของชุมชน เริ่มจากการ
ลดการเกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากมูล
ฝอย และรวบรวมมูลฝอย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ในการเก็บขนของ อปท. 
 2) การจัดกิจกรรมการการรักษาความสะอาดและความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น นัดเวลาเก็บขนมูล
ฝอย เก็บกวาดมูลฝอย 
 3) สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ 
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ฯลฯ 
 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 2 ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
10.  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
ร้ อยละ 100  มี การจัดกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัครรักษ์
โลก” อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 

 5) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาค
ศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนในการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
6) มีการรณรงค์การจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดทั้งปีตาม
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 3 การจัดการขยะกลางทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลกั* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอย
แ บ บ แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น ส ถ า น ที่
สาธารณะ  

11.1 ส ารวจสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการจัดหา
ภาชนะ 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

11.2 จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
ในสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ให้ครบทุกแห่ง 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
 

11.3 จัดหายานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยและพนักงาน
ประจ ารถให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

11.4 ตรวจสอบและป้องกันมิให้ขยะมูลฝอย น้ า หรือสิ่ง
อ่ืนที่เกิดจากการขนส่งขยะมูลฝอย ตกหล่นรั่วไหลออก
จากรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

11.5 การท าความสะอาดยานพาหนะให้มีความสะอาด
เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการขนส่งขยะ 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บ
ขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการเก็บขน) 

12.1 มีการก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางเก็บขน 
โดยสามารถท าเป็นปฏิทินการเก็บขน 

- อปท. -ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

12.2 ท าประชาพิจารณ์ เพ่ือแจ้งให้ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

- อปท. -ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 4 การจัดการขยะปลายทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
13. ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 100 
ที่จัดเก็บและรวบรวมได้ ได้รับการก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

13.1 อปท. ประชาสัมพันธ์ประเภทขยะอันตรายชุมชน - อปท. - จังหวัด 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

13.2 อปท. ประกาศจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และ
วัน เวลาเก็บขน 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

13.3 เทศบาล/อบต. ประสาน อบจ. รวบรวม ขนส่งไป
ก าจัดตามหลักวิชาการ 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

14. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 
ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

14.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและผ่านกระบวนการคัด
แยกแล้ว ถูกน าไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ 
การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (sanitary 
landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) 
การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงาน
ความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน เช่น 
เชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็น
วัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผาพร้อมระบบ
ควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ  
(MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน การฝังกลบแบบเทกอง
ควบคุม หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- อปท. - สถจ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
- คพ. 
- ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 4 การจัดการขยะปลายทาง 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
14.2 รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะที่ อปท. เก็บขนไปก าจัด
ที่ระบบก าจัด หรือประสานขอตัวเลขปริมาณที่บ่อหรือ
ระบบก าจัดของเอกชนที่ อปท. จ้างเก็บ/ขน/ก าจัด เพ่ือ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
และรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ สถ. 

- อปท. - สถจ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
- ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน 

14.3 ในกรณีที่พ้ืนที่นั้นๆ ไม่มีระบบการให้บริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ให้ อปท. ส่งเสริมประชาชนก าจัดขยะมูล
ฝอยภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
ค านึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

- อปท. - สถ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
 

15. กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  ร้ อยละ  100  ในแต่ละ
จังหวัด มีการด าเนินการก าจัดขยะ 
หรือมีแผนการด าเนินการฯ โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

15.1 กลุ่ม Clusters แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการ
ขยะของกลุ่ม 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

15.2 คณะท างานประชุมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และพิจารณาจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

15.3 จัดท าแผนด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม 
Clusters 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

15.4 คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะแผนของกลุ่ม Clusters 

- อปท.  - สถจ. 
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562  
   ห น้ า  | 51  

  

 

มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความ
ยาวระยะทาง ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
เป็ นถนนสะอาดและ เป็ น ระ เบี ยบ
เรียบร้อย ตามแนวทางการด าเนิน
โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม” 

อปท. ร่วมกับประชาชนด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
        1) รักษาความสะอาด เก็บขยะบนถนนและ
บริเวณโดยรอบถนน 
        2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนให้มีความ
สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือไม้
ยืนต้นประจ าท้องถิ่น 
        3) ติดตั้งหลอดไฟบริเวณถนนให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
        4) ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาบนถนน เพ่ือไม่ให้
บดบังสายตาเวลาขับรถ 
        5) กรณีไหล่ทางหรือสองข้างทางของถนน ควร
มีการจัดระบบการระบายน้ า โดยใช้หลักการธนาคาร
น้ าใต้ดิน (ระบบปิด) ไปด าเนินการ เพื่อให้มีการ
ระบายน้ าที่รวดเร็ว 
 
 
 

- อปท.  - สถจ. 
- อ าเภอ 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐ
สร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อปท. ร่วมกับชุมชนรอบวัดจัดกิจกรรมวันท าความ
สะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยเน้นจุดส าคัญ
ภายในวัด ดังนี้ 
        1) ป้ายต่างๆ เช่น ป้ายชื่อ ทางเข้าวัด ป้ายบอก
ประวัติของสถานที่ส าคัญ เป็นต้น 
        2) ถนนทางเข้าและถนนภายในวัดควรดูแล
ถนนให้ราบเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ สะอาด ไม่มีขยะ 
        3) ลานวัด ควรท าความสะอาด และดูแลลาน
วัดให้ราบเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
        4) พระพุทธรูปและรูปเคารพพระพุทธรูป    
ควรดูแลความสะอาด หากพบพระพุทธรูปที่ช ารุด 
ควรจัดการรวบรวมไว้ที่ฐานพระพุทธรูป หรืออาจขอ
ขมาและขุดหลุมฝังในที่เหมาะสม 
        5) ศาลาการเปรียญและหอสวดมนต์ ควรดูแล
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
พุทธศาสนิกชน 
        6) ใต้ถุนอาคาร เป็นจุดที่ส่วนใหญ่จะมีกองขยะ 
เศษไม้ เศษวัสดุ น้ าขัง ท าให้เกิดยุง สัตว์ร้าย สัตว์มี

- อปท.  - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐ
สร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิษ หนู แมลง เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดพาหะน าโรค จึง
ควรดูแลให้สะอาด หาสถานที่เก็บข้าวของให้เป็น
สัดส่วน  
        7) การก าจัดขยะในทางระบายน้ า เพ่ือจะได้ไม่
มีเศษวัสดุ ขยะ ขวางทางน้ า ท าให้ตื้นเขิน ท าเขต
อภัยทานสัตว์น้ า 
        8) สัตว์เลี้ยงในวัด เนื่องจากชาวบ้านน าสัตว์
เลี้ยงที่ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือสัตว์อ่ืนๆ 
มาปล่อยที่วัดให้เป็นภาระของพระภิกษุสงฆ์  
        9) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของใช้
ภายในวัด เช่น ถ้วย ชาม โถข้าว ช้อน ส้อม มีจ านวน
มาก หากเก็บไม่เป็นระเบียบจะท าให้ใช้เวลาในการ
ค้นหา ตามหลัก 5ส จะต้องหาได้ภายใน 30 นาที 
และจะใช้พื้นที่ในการเก็บน้อย เป็นระเบียบ สวยงาม 
        10) อาคารเสนาสนะที่ไม่ได้ใช้งาน ควรมีการ
บูรณะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
        11) ถังขยะทั่วไป ควรให้มีถังขยะที่มีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับสถานที่และวางไว้ ในที่ที่

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐ
สร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 

เหมาะสม เช่น ท าเป็นตอไม้เทียม ท าเป็นถังขยะแยก
ประเภทและมีรูปก ากับ  
        12) ถังขยะเปียก ให้จัดท าถังขยะเปียกแยก
ต่างหากจากถังขยะท่ัวไป 
        13) สุขา ควรดูแลรักษาห้องน้ าให้สะอาดอยู่
เสมอ และหมั่นดูแลรักษา หากช ารุดให้รีบซ่อมแซม 
        14) ที่วางร่ม เพ่ือให้เป็นระเบียบและท าให้ใช้
เนื้อท่ีในการจัดเก็บน้อยและหยิบใช้ได้สะดวก 
        15) ที่วางรองเท้า ส าหรับผู้ที่มาสักการะบูชาจัด
วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ 
        16) จุดส าคัญอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

18. ห้องน้ าสาธารณะร้อยละ 100 ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โรงเรียนในสั งกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่

อปท. พัฒนาห้องน้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
โดยเน้นพัฒนาห้องน้ าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 
เรื่อง  คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
        1) เกณฑ์ด้านความสะอาด พ้ืน ผนัง เพดาน โถ
ส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ใน
สภาพดีใช้งานได้ มีน้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มี

- อปท.  - สถจ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 5 เป้าหมายอื่นๆ 

เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีการจัดการ
ตามแนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน้ า 
ท้องถิน่ไทย สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค” 

ลูกน้ ายุ ง  ภาชนะเก็บกักน้ า  ขันตักน้ าสะอาด มี
กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งาน สายฉีดน้ าสะอาด 
อยู่ในสภาพดี อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า ไม่มีคราบสกปรก 
สบู่ล้างมือพร้อมใช้ตลอดเวลา ถังรองรับมูลฝอย
สะอาด มีฝาปิด ไม่รั่วซึม มีการระบายอากาศดี ไม่มี
กลิ่นเหม็น ท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว 
แตก หรือช ารุด มีการท าความสะอาดเป็นประจ า 
        2) เกณฑ์ด้านความเพียงพอ จัดให้มีส้วมนั่งราบ
ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชน
ทั่วไปอย่างน้อย 1 ที่ ห้องน้ าสาธารณะต้องพร้อมใช้
งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
        3) เกณฑ์ความปลอดภัย บริเวณที่ตั้งห้องน้ าต้อง
ไม่อยู่ในที่ลับตา กรณีที่มีห้องน้ าตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้
แยกเป็นห้องน้ าส าหรับชาย หญิง โดยมีป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน ประตูที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อค
ด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี พื้นห้องน้ าแห้ง และแสง
สว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ  
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มาตรการที่ 6 ส่งเสรมิและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแตต่้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท. 
- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส านักงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท. 
- สถ. 
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

ส านักงานจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอในส านักงาน - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท./ สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - มท./สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยทุกระดับ 
 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ทุกสถานศึกษาสังกัด อปท. 

- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรการที่ 6 ส่งเสรมิและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแตต่้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
กิจกรรมหลัก* หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกอันดีให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดการต่อต้านจากประชาชนใน
ประเด็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและผลกระทบด้านต่าง ๆ จากการ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
 

- สถ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

ศึกษา วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ปริมาณ และองค์กรประกอบขยะมูลฝอย รวมถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มพื้นที่
จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถ. - วท./คพ. /พพ. 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - อปท. - สถ./ภาคเอกชน  
อบรมและพัฒนาบุคลการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถและศักยภาพใน
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถ. 
- อปท.  

- ทส. 
-ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน 

สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นท่ี ในการเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือการด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย 

- จังหวัด 
- สถ. 

- ทส. 
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

สร้างกลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมี
ส่วนร่วนร่วมจากภาคประชาชน 

- จังหวัด 
 

- สถ. 
- ภาคประชาชน 

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกวดและให้รางวัลองค์กรและบุคคลที่มีจิตส านึกและผลงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยดีเด่นเช่น หน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน
ชุมชนสถาน 

- คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

- มท./สถ. 
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

 

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 


