
อธิบดี สถ . เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่ม พื้นที่ 
ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
 
 
  
 
 
 
 

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561 โดยมีนายธนา ยันตรโกวิท นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะท างานขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม พ้ืนที ่
ในการจัดการมูลฝอย จ านวน 6 คณะ และท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร 
 อธิบดีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของประเทศไทย  
ควรมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่มกันในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ 
 เลือกใช้เทคโนโลยีและเลือกพ้ืนที่ก าจัดขยะที่เหมาะสม โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ผลักดันนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามารวมกลุ่มในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย จนเมื่อสิ้นปี 2560 ได้มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
จ านวน 324 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มขนาดใหญ่ (L) ปริมาณขยะมากกว่า 500 ตัน/วัน จ านวน 10 กลุ่ม 2. กลุ่มขนาดกลาง (M) 
ปริมาณขยะ 300 - 500 ตัน/วัน จ านวน 11 กลุ่ม และ 3. กลุ่มขนาดเล็ก (S) ปริมาณขยะน้อยกว่า 300 ตัน/วัน  
จ านวน 303 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อม ดังนั้นในปี 2561 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงก าหนดนโยบายให้เป็นปีแห่งการผลักดันให้ทั้ง 324 กลุ่ม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและมอบหมาย 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดบทบาทของท้องถิ่นจังหวัด ซึ่ งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ ภูมิภาค 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีหน้าที่เป็นผู้ก ากับทิศทางการก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พ้ืนที ่
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2561  
เพ่ือด าเนินการผลักดันนโยบายให้ทั้ง 324 กลุ่มมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลไกส าคัญ 3 ประการ 
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ดังนี้ 1. กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง เพื่ออ านวยการและผลักดันในระดับนโยบาย  
2. แต่งตั้งคณะท างานของผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ านวน 6 คณะ ลงพ้ืนที่ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายในพ้ืนที่ และ 3. ก าหนดบทบาทท้องถิ่นจังหวัดให้เป็นผู้ก ากับการขับเคลื่อนในพ้ืนที ่
นอกจากการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะโดยภาคราชการแล้ว กระทรวงมหาดไทยยังให้ ความส าคัญกับภาคเอกชน 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นว่า
ภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี มีความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุง
และลดขั้นตอนตามกฎหมายต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เอกชนเข้ามาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะ
ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอเชิญชวนให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมและมีความสนใจ  
เข้ามาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะของประเทศ โดยเข้ามาศึกษาพ้ืนที่ เสนอเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม จะเป็นบ่อฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เตาเผาขยะ หมักก๊าซชีวภาพ แปรขยะเป็นเชื้อเพลิง หรือก าจัด ขยะ 
เป็นพลังงานไฟฟ้า  
 อธิบดีกล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งส าคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ดูเป็นนามธรรมอยู่มาก คือ มีนโยบายถึงขนาดเป็นวาระแห่งชาติ 
มีระเบียบกฎหมาย มีแผนระดับชาติ แผนประจ าปี แต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นได้ทั้งต้นทาง อันได้แก่ การสร้างจิตส านึก  
ให้เกิดขึ้นต่อคนผู้ที่ท าให้เกิดขยะ ให้มีจิตส านึกตามหลัก 3Rs หรือ 3ช รู้จักใช้ รู้จักแยก รู้จักบริหารจัดการขยะ ซึ่งกรมเรา 
หวังจะขับเคลื่อนผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กลางทาง ได้แก่ การจัดเตรียมภาชนะส าหรับใส่ขยะ อย่างน้อยที่สุด
คือ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,850 แห่ง ภายใต้การนของท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด 76 จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องช่วยกันน าเอานโยบาย 
แผนระดับชาติ แผนประจ าปี ไปท าเป็นแผนปฏิบัติการตามบริบทของพ้ืนที่ตัวเอง และด าเนินการอย่างจริงจังในระยะเวลา  
ที่จ ากัด ให้ส าเร็จ จึงจะเรียกได้ว่า เกิดเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ลอยอยู่ในอากาศ ส่วนปลายทาง คือ ภูเขาขยะ 324 ลูก  
(324 Cluster) ก็ให้ทุกคนท่องให้ขึ้นใจว่า หน้าที่เรานั้นคือ ก าจัดขยะให้หมดไป (Zero Waste) ดังนั้น เอกชนรายใดมีความ
สนใจจะลงทุน เพราะท้องถิ่นเราไม่สามารถท าได้ เพร่ะไม่มีงบประมาณ ไม่มีความรู้และบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องอ านวยความสะดวกให้เอกชนอย่างเต็มที่ เพื่อไปสู่เป้าหมายในการก าจัดขยะให้หมดไป และหลังจากเสร็จสิ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  หวังว่าผู้ เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งท้องถิ่นจังหวัดและคณะท างานฯ จะได้รับความรู้  
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการก าจัดขยะในพ้ืนที่ ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจังหวัด (Action plan) และ ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านในการรวมพลัง
ขับเคลื่อนวาระส าคัญของชาติในเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นภารกิจหลักของพวกเรา ช่วยกันให้น้ าหนักและให้เวลา  
กับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ท าให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเรา สร้างสิ่งที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นทุกๆ ตารางนิ้ว  
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ของประเทศไทย ท าสิ่งที่ดีกว่าเดิม (Change for Good)ให้บ้านเมืองของเรา และหากภาคเอกชนใดมีความสนใจหรือข้อสงสัย
ต่าง ๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือส่วนกลางที่คลินิกขยะมูลฝอย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อที่หมายเลข 081-174-3738 และ 02-241-9000 ต่อ 2112 
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