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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมา 

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

ขยะมูลฝอย ด้วยวิธีที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ                     
การส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง 

1.2 เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 
     1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 
     2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562 
     3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ
ส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 
      4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย  
ติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 
       5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณ               
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 
   6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศภายในปี 2564 
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ตารางเป้าหมายรายปีของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

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

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

50 55 60 65 70 75 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

75 85 95 100 100 100 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 

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 

 
 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                        
ของประเทศในระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) และให้เร่งรัดการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยทั้งในพ้ืนที่น าร่องและในระดับชุมชนและหมู่บ้าน ภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของส่วนราชการเป็นล าดับแรก เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้ถึง
ผลสัมฤทธิ์และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  รวมทั้งให้รับความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาด าเนินการด้วย    
  ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประชุม 
ปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือจัดท า แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี 
(พ.ศ. 2559 - 2560) และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) 
และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ก ากับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการงาน
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เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
1.3  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  
      (พ.ศ. 2559 – 2560) มีดังนี้    
    การด า เนิ น งานในการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอย 
ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพนั้ น สามารถแบ่ งการด าเนิ นงานออกเป็ น 
3  ร ะยะ  ไ ด้ แ ก่  ร ะย ะต้ นท า ง  คื อ  ก า ร ลดปริ ม าณขย ะ 
แ ล ะ มี ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ ที่ ค รั ว เ รื อ น  ส ถ า น ที่ ร า ช ก า ร   
สถานที่ สาธารณะ และสถานประกอบการ ระยะกลางทาง คือ  
ระยะการเก็บ/ขน ที่ มี ประสิ ทธิภาพ และระยะปลายทาง คื อ  
ระยะการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 
แต่เนื่องจากแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ  ตามแนวทาง
ประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 -2560) เป็นแผนระยะสั้น  
จึงมุ่ ง เน้นการด าเนินการใน  2 ระยะแรกเท่านั้น  ได้แก ่
ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการส่งเสริม 
การคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 Rs เพ่ือลดปริมาณ                   
การเกิดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยอันตราย                 
 1.3.1 กรอบการด าเนินงาน 
    มุ่งเน้นการด าเนินการใน 2 ระยะแรก ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย                
และการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3  Rs เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย                            
และขยะมูลฝอยอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยและขยะอันตราย                       
กลับมาใช้ประโยชน์ และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าที่ต้นทาง ในส่วนของระยะกลางทาง คือ การจัดท าระบบเก็บ/ขน                    
ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะในระยะ
ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
   1.3.2 เป้าประสงค์ 
  1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลง 
  2) ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพ่ิมข้ึน 
  3) มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 
  1.3.3 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
   1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 
   2) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” อย่างน้อยหมู่บ้าน/
ชุมชนละ 1 แห่ง 
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   3) ร้อยละ 85 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้ อ ได้ รั บการก าจั ดอย่ างถูกต้องตามหลักวิ ชาการ 
   4) ร้อยละ 70 ของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  1.3.4 แนวคิดพื้นฐาน โดยใช้หลักการ 3 Rs ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก)                  
และ  Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) และหลักการประชารัฐ คือ การส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย                               
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา 
ภาคประชาชนและประชาสังคม  
  1.3.5 มาตรการ  ครอบคลุมการจัดการขยะทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ประกอบด้วย  
 1) มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งก าเนิด คือ สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย                 
ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง  ๆทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว 
     2) มาตรการเพ่ิมศักยภาพการเก็บขน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดด าเนินการ                      
จัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง  ๆเพ่ือน าไปสู่การก าจัดต่อไป 
  3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ คือ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตั้ งแต่ระดับเยาวชน                              
และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
  1.3.6 ก าหนดให้มี “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” เพ่ือบูรณาการการท างานของส่วนราชการ                           
ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) โดยให้มีหน้าที่                   
ให้ค าปรึกษา แนะน าในการบริหารจัดการขยะ และติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว                          
เพ่ือรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีทราบ และจัดให้มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง
ประชารัฐ ตลอดจนคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการ “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทย ไร้ขยะ” จ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะท างานด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  คณะท างานด้านวิชาการ คณะท างานด้านการส่งเสริม               
การคัดแยกขยะและการประชาสัมพันธ์ และคณะท างานด้านการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะ 
 

1.4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของกระทรวงมหาดไทย 
   กระทรวงมหาดไทยได้น าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  
(พ.ศ. 2559 – 2560) น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.4.1 จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” ตั้งอยู่ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
   1.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นเลขานุการ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคการศึกษา 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม    
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   1.4.3 แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการ “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง        
ประชารัฐ จ านวน 4 คณะ  ได้แก่ คณะท างานด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการประชาสัมพันธ์  
คณะท างานด้านวิชาการ คณะท างานด้านการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะ และคณะท างาน
ด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   
   1.4.4 แจ้ง “แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 
2560)  และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ให้แก่จังหวัด 
เพ่ือให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของจังหวัด พร้อมทั้งให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้  
    (1) แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด 
อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      (2) จัดประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินการในการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
      (3) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด 
     (4) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ                        
ที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
    (6)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  โดยให้จังหวัดและอ าเภอด าเนินการจัดประกวดการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” จ านวน 2 ระดับ ได้แก่  
          ระดับอ าเภอ คือ ให้อ าเภอด าเนินการจัดประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับต าบล   
     ระดับจังหวัด คือ ให้จังหวัดด าเนินการจัดประกวด  “อ าเภอสะอาด” ระดับจังหวัด  
      1.4.5 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ด าเนินการคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”                            
ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ  ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้   
          (1) ระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดสตูล จังหวัดร้อยเอ็ด                    
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดสุ โขทัย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบุรี                          
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี   
    (2) ระดับประเทศ  จ านวน 4 อันดับ ซึ่งจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดล าพูน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี  และรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ จังหวัดตรัง   
       ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลให้แกจ่ังหวัดที่มีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่  9 ตุลาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี                        
ท าเนียบรัฐบาล                                                 
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   ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ
วั น ที่  3 0  กั น ย า ย น  พ . ศ .  2 5 6 0  ดั ง นั้ น 
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานก ากับ และดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและให้มี
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้าน
อ่ืน ๆ ได้ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระยะ
ถัดไป โดยยึดแนวทางการด าเนินการตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 
– 2564 ที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 2 สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 

ค านิยาม 
 ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับ 

การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือตกค้างตามพ้ืนที่ว่างทั่วไป 
 ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย                    

สถานประกอบการค้า แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด และสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ขยะอินทรีย์จ าพวก 
เศษอาหารต่าง ๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ขยะรีไซเคิลจ าพวกแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม ยาง และ  
ขยะทั่วไปจ าพวกเศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ  

 ขยะอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียที่เป็นพิษหรืออันตรายที่มาจากครัวเรือนและแหล่งธุรกิจ  
เช่น โรงแรม สนามบิน ปั๊มน้ ามัน ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง ของเสียจ าพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 
ภาชนะบรรจุสารเคมี  และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

สถานการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่ว

ประเทศ มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ทั้งหมด 27.06 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอย อยู่ที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน1 ดูได้จากตาราง
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1

 กรมควบคมุมลพิษ.2559.รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชมุชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559.กรุงเทพฯ. 
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แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีความใส่ใจในการด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย                     
เพ่ิมมากขึ้น แต่ปริมาณขยะมูลฝอยยังคงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย                       
ที่ด าเนินการไม่ถูกต้องยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง รวมทั้งในสังคมเมืองที่มีการขยายตัวสูงตามจ านวนประชากร
ที่เ พ่ิมขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น                                  
ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพ่ิมขึ้นตามไป 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ขยะมูลฝอยตกค้าง2 

ในปี 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินขยะมูลฝอยตกค้าง ประมาณ 
30.49 ล้านตัน โดยจังหวัดที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 ตัน ประกอบด้วย กาญจนบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น กระบี่ เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี และขยะมูลฝอยตกค้างเกิน 1 ล้านตันขึ้นไป 
ประกอบด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามรูปที่  1                 
และตารางท่ี ก 1 ภาคผนวก ก 
 ขยะมูลฝอยตกค้างเมื่อได้รับการจัดการไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหา
เรื่องกลิ่นเหม็น น้ าเสีย มลพิษจากน้ าชะขยะปนเปื้อนออกสู่แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศจากการ
เผาขยะมูลฝอยในที่โล่งหรือไฟไหม้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากมลพิษต่างๆ                   
และแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยส่งผลให้เกิดการแพร่กระจาย
ของสารพิษ และมลพิษทางอากาศที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียง เช่น กรณีที่เกิดขึ้นแล้วในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรปราการ และบ่อฝังกลบ 
ขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

                                                           
2

 กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.2559.แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) .กรุงเทพฯ. 



 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
   ห น้ า  | 10  

 

 
รูปที่ 1  แผนที่แสดงปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ปี 2558 

 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
   ห น้ า  | 11  

 

ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว จากข้อมูลการส ารวจ พบว่า อัตราการผลิตขยะมูลฝอย                   
ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทไม่พักค้างคืน มีปริมาณ 0.46 กิโลกรัม/คน/วัน ประเภทพักค้างคืน มีปริมาณ                            
1 – 2.5 กิโลกรัม/คน/วัน และอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติในช่ วงฤดูท่องเที่ยว                              
(High Season) มีปริมาณ 1 – 2.5 กิโลกรัม/คน/วัน ช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว (Low Season) มีปริมาณ                              
0.5 – 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน โดยลักษณะและองค์ประกอบขยะมูลฝอยจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของ                
แหล่งท่องเที่ยวและฤดูกาล ซึ่งจากอัตราการผลิตขยะมูลฝอยข้างต้น คาดว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น                                
ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศประมาณ 10.5 ล้านตัน/ปี ในช่วงที่ผ่านมาจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่าง ๆ                      
ทั่วประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วง              
วันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น กรณีปัญหาขยะมูลฝอยที่ภูทับเบิก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปกติมี                   
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 8 ตัน/วัน แต่จะเพ่ิมขึ้นเป็น 10 – 20 ตัน/วัน ในช่วงฤดูท่องเที่ยวและวันหยุดยาว ไม่สามารถ
เก็บขนลงมาก าจัดได้ทั้งหมดและตกค้างเป็นจ านวนมาก 

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
1) มีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่ เป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ด าเนินการ
ไม่ถูกหลักตามหลักวิชาการ โดยมีการเผากลางแจ้งและ
กองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้าง 

2) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการมีไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดหาพ้ืนที่ก่อสร้าง
สถานที่ก าจัดท าได้ยาก ที่ดินมีราคาแพง บางแห่งเป็น
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ของทางราชการ การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ต้องใช้ระยะเวลานาน หรือไม่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้พื้นที ่

3) ประชาชนคัดค้านไม่เห็นด้วยให้มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพ้ืนที่ของตนเอง ส่งผลให้สถานที่
ก าจัดที่ก่อสร้างแล้วไม่สามารถเปิดเดินระบบได้ หรือคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใหม่ 

4) นโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย                     
บางแห่งขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการเก็บขนและก าจัดไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย         
แบบแยกประเภทเพ่ือรองรับการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง 

6) ไม่มีระบบรองรับการให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอในแหล่งท่องเที่ยว                       
(อุทยาน เกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและที่อยู่ห่างไกล) เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผน                       
และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดการขยะมูลฝอยควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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7) ขาดความร่วมมือและความตระหนักจากประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในการลด         
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงยังมีการใช้สินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่ก าจัดยากอย่างฟุ่มเฟือย
และย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก อาทิ ถุงพลาสติกและโฟม เป็นต้น 

8) ขาดกฎระเบียบบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น เทศบัญญัติการเก็บขนขยะมูลฝอย                  
แบบแยกประเภท เทศบัญญัติการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้นรวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 

9) ขาดประสิทธิภาพของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมและไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการ                      
ขยะมูลฝอยทั้งระบบ 

10) ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบาย กฎหมาย แผนงาน 
และงบประมาณ 

11) การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ไม่สามารถด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งที่มีขนาดเล็กและปริมาณขยะมูลฝอยน้อย เนื่องจากขาดการยอมรับจากผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการคัดค้านจากประชาชน 

ปัญหาการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งขยะอันตรายชุมชนจึงส่งผลให้

ขยะอันตรายชุมชนถูกทิ้งปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 
 2) ไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการขยะพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน   
  3) โรงงานก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีจ านวนน้อย                
ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน  

4) ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บางประเภท ถูกน าไปรีไซเคิลหรือน าไปก าจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที ่

5) ระยะทางของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอยู่ห่างไกลจากจุดรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  6) ประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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บทท่ี 3 
บทบาท หน้าที่ และพนัธกิจของกระทรวงมหาดไทย 

ภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย (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 อย่ างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่
เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจที่จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 
2564) ได้ก าหนดบทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ดังนี้ 

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. เร่งรัดการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยก ากับดูแลจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ด 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 และส่งเสริมเอกชนลงทุนดารจัดการขยะมูลฝอย 
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4. สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่ต้นทางให้กับ

ประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ 

6. ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึง ให้มีการรายงานผล
การด าเนินการ 

7. สนับสนุนการจัดหาพ้ืนที่ในการจัดการหรือก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  

9. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็ น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

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 าจัดขยะ
มูลฝอยให้เหมาะสม เป็นต้น 

7. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับท้องถิ่น 
8. ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมูลฝอย ให้เอกชนด าเนินการ

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีบริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
9. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  

10.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
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บทท่ี 4 
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 

จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัย        
และจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก     
ในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งถึ งความส าคัญของปัญหาที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่                             
ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทาง
ประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง                  
และเป็นตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ (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 
 พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564                            
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 
ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle  หรือ 3 ช: 
ใช้น้อย  ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
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  3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพ่ือน าไปจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ 
 

วัตถุประสงค์ 
   1. เ พ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561                             
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 
  2. เพ่ือให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ละภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 
  3. เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่ 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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เป้าประสงค์ของกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2561 
  1. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
   2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  3. ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  4. ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 
  เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ของกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2561 

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  
 

ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์  : 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 40 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมขนที่เกิดขึ้น จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย
น ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ถูกน าไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดที่ถูกต้อง                   
ตามหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (sanitary landfill) การฝังกลบเชิง
วิศวกรรม (Engineer Landfill) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน                              
การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน เช่น เชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเป็น
วัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล
ชีวภาพ  (MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 
50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วันที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
   1.1 นิยาม 
         - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = อัตราการเกิด                  
ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (กิโลกรัม/
คน/วัน) คูณด้วยจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
คูณด้วย 365 วัน 
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        - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด = ผลรวมปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน                     
ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 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 การฝัง
กลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน  
ที่มีระบบก าจัดอากาศเสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   1.2 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 
 
 

2. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด  
    หรือบ าบัดฟื้นฟู  
    หมายถึง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในพ้ืนที่ ได้แก่ การก าจัดแบบเทกอง open 
dump การก าจัดฝังกลบแบบเทกองควบคุม Control Dump ขนาดมากกว่า 50 ตัน/วัน การก าจัดแบบเผา
กลางแจ้ง (Open Burning) หรือเตาเผาที่ไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งสถานที่ก าจัดเหล่านี้ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟูตามหลักวิชาการ 
    *ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย               
ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน 2,480 แห่งทั่วประเทศ และในแต่ละจังหวัดจะต้องด าเนินการให้ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ านวนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในจังหวัดทั้งหมด 
        สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 
 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
   หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมขนที่เกิดขึ้นในปี 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

               ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งก าจัด ณ สถานที่ที่ถกูต้องตามหลักวิชาการ 
X 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 
100 = ร้อยละ .... 

     ผลรวมจ านวนสถานที่ก าจัดที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรอืบ าบัดฟื้นฟู 
X 

สถานที่ก าจัดที่ไมถู่กตอ้งตามหลกัวิชาการทัง้หมดในจังหวัด (ข้อมูล ณ ปี 2559) 
100 = ร้อยละ .... 
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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 
 
 
 
4. ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 
    หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวม อบจ.) ทีม่ีการลงทะเบียนประชาชนและบุคคลที่มีความสนใจ 
มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
    4.1 นิยาม 
          - ครัวเรือน หมายถึง บุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อาศัยอยู่ในหน่วยเดียวกัน ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          - อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศ
ตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
    4.2 เกณฑ์ผ่านการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท (เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล)  ที่มี
ครัวเรือนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

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

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีท้องถ่ิน/หน่วยงานรับจ้าง 

เก็บขนไปก าจัด 

ลบ ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่น าไปใช้ประโยชน ์

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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      4.3 พิจารณาผลส าเร็จระดับจังหวัดจากจ านวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 
      4.4 สูตรการค านวณตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  

           จ านวนครัวเรือนที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก                        

     จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

       4.5 สูตรการค านวณจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ฯ  

             จังหวัดสามารถตรวจสอบและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ผ่านเกณฑ์ฯ เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ตามข้อ 4.4   

 ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

    จ านวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก                        

      องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 
 

 

5. หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”  
    หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการจัดตั้งภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จ านวน 1 จุด ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือในกรณีบางพ้ืนที่                        
มีระบบ/นวัตกรรมการรวบรวม และจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนที่ครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชน                  
หรือครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะ 
    และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง  
    หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบจ.) มีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 
อย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน ภาชนะรองรับมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษ
อาหารสีเขียว ภาชนะรองรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิลสีเหลือง ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนสีส้ม ส าหรับพ้ืนที่ที่ต้องจัดในเรื่องความปลอดภัย หรืออาจจัดให้มีภาชนะรองรับ                   
มูลฝอยในลักษณะโปร่งใสก็ได้ โดยขอให้มีสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกประเภทขยะโดยชัดเจน 
 
 

X  100   = ร้อยละ ...... 

X  100 = ร้อยละ ..... 



 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
   ห น้ า  | 21  

 

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 
  มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประสบผลส าเร็จ โดยเริ่มต้น                 
คือให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจัดการขยะมูลฝอย การบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                             
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 (ใชน้้อย)  
  การใช้น้อย คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วน                    
ที่พอเหมาะ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน
การใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคท่ีพอเพียง เป็นต้น 
  2) Reuse (ใช้ซ ้ำ) 

การใช้ซ้ า การน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า                 
การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสิ้นค้าที่สามารถใช้ซ้ าได้ 
การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ได้ใหม่ 
  3) Recycle (น้ำกลับมำใช้ใหม่) 
   การน ากลับมาใช้ใหม่ คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และ
ส านักงานเพื่อน าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการ 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
   ห น้ า  | 22  

 

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   
 

  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/
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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 ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการทุกด้าน และควรพิจารณาความครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการการเก็บขนว่าครอบคลุมทุกพ้ืนที่
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมควรมีการส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ โดยก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มฝ.2) ผ่านระบบสารสารเทศเพ่ือน 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 าหรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อไป 
 2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือ 
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน                      
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 4 ประเภท ไว้ในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น ๆ ได้แก่ 
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปสีน้ าเงิน  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่สี
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เหลืองภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยอินทรีย์สีเขียว  และภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนสีส้ม ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
   ส าหรับในพ้ืนที่ของเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือให้ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่ของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้  ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย                        
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่แห่งนั้นด้วย โดยอย่างน้อยต้องมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว 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 าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 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
สถานที่ก าจัด ทั้งนี้  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยจะต้องพิจารณา                      
ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1) ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 40 – 50 กิโลเมตร ทั้งนี้                     
ต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยด้วย  
  2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
หรือข้อก าหนดของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้   
     3) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินการ 
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  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 าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ได้รับการจัดการอย่าง 
   ถูกต้องตามหลักวิชาการ (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 
ตามข้อ 22 และข้อตกลงในหมวด 3 ให้จัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจั งหวัด                                  
หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ   
 3) ด าเนินการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยให้ด าเนินการฟื้นฟู/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  
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 4) ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 5) การจัดตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่ 
 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) จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) 
   กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดรายงานการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (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 ตั้งแต ่300 - 500 ตัน/วัน  ขึ้นไป  มีจ านวน  13  แห่ง 
         - กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันแล้วน้อยกว่า 300  ตัน/วันขึ้นไป มีจ านวน 301 แห่ง 
        - ส าหรับกลุ่มพ้ืนที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 50 เขต มีการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย (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 
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           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. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง 
 4.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงอ่ืนทุกกระทรวง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง 
 4.2 ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงอ่ืนทุกกระทรวง รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก                   
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส านักงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.3 ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงอ่ืนทุกกระทรวง จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอในส านักงาน 
 4.4 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการ
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
 4.5 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน
ทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทุกระดับ 
 4.6 ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดการต่อต้านจากประชาชน                    
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ในประเด็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างระบบการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย และผลกระทบด้านมลพิษต่าง ๆ                        
ที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
 4.7 ศึกษา วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ปริมาณ และองค์กรประกอบขยะมูลฝอย รวมถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มพ้ืนที่จัดการ                        
ขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
 4.8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ติดตาม และประเมินผล สถานการณ์การจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ  
 4.9 อบรมและพัฒนาบุคลการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.10 สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพ้ืนที่ ในการเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือการด าเนินการโครงการที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
 4.11 สร้างกลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมี
ส่วนร่วนร่วมจากภาคประชาชน 
 4.12 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกวดและให้รางวัลองค์กรและบุคคลที่มีจิตส านึกและผลงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยดีเด่นเช่น หน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านชุมชน สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ข้าราชการ
ผู้ประกอบการ และประชาชน  
  
 

  การจัดต้ัง “เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
  

  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือโดยสมัครใจของประชาชน
บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทํางานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดย อถล. ที่เกิดขึ้น
จะต้องมีครัวเรือนที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการอ านวยความสะดวกและสนับสนุน  ในการจัดกิจกรรม 
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อถล. ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการ อถล. ประจ าจังหวัด ท าหน้าที่ประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานเกี่ยวกับ อถล. รวมทั้งให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงาน เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของ 
อถล. ให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อถล. 
โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน   
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1. คุณสมบัติของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
     1.1 บุคคลที่มีสัญชาติไทย 
    1.2 ผู้มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 
    1.3 มีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
    1.4 มีความสมัครใจและมีจิตใจที่เสียสละในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย รวมทั้งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.5 บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถรับสมัครให้เป็น อถล. ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของ อถล. 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  2. การสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
   ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสามารถท้องถิ่นรักษ์โลกให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย                   
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส า เนา และทะเบียนบ้าน 
พร้อมส าเนา  ได้ที่ ณ ส านักงานเทศบาล หรือส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง  
   

บทบาทหน้าที่และภารกิจของ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.) 
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย   
2) ริเริ่มและจัดกิจกรรม โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3) สอดส่อง เฝ้าระวัง และรายงานผลการจัดการมูลฝอย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

  4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรม 
    รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่  
   เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ฯลฯ 
  5) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะตามหลัก   
  3Rs หรือ 3 ช. คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle  หรือ 3 ช: ใช้น้อย  ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่   
   6) จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด สอดส่องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
   กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมรวมกลุ่มการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์  
   เช่น การน าขยะเปียกมาท าน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
  7) การสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรม                         
   เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ให้ประชาชนในท้องถิ่น 

8) ภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือปัญหา 
   ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
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ตัวอย่างการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  1)  จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ พร้อมกับก าหนดจุดรวบรวมมูลฝอยของครัวเรือนและหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ชัดเจนและเพียงพอ 
  2) การก าหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน และเส้นทางการเก็บ ขน 
มูลฝอยในพ้ืนที่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการจราจร การป้องกันมิให้ขยะมูลฝอย น้ า หรือสิ่งอ่ืนที่เกิดจากการขนมูลฝอย         
ตกหล่น รั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะ ปัญหากลิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย หรือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
  3) ประสานภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กร/มูลนิธิ  เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บมูลฝอย
ในการน าไปใช้ประโยชน์  
  4) จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  5) ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยที่เกิด
จากขยะมูลฝอย  
  6) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและลดการใช้กล่องโฟม หรือ                              
การบริโภคหรือใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่วแวดล้อมให้แก่ประชาชน   
  7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการน าภาชนะมาเอง เช่น ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร  
และวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น เพ่ือน ากลับบ้าน 
    8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิดมูลฝอย  
ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ร้านค้า ตลาดสด หอพัก โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานประกอบการ เป็นต้น                          
โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปออกจากขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
หรือคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปออกจากขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือ 
 9)  จัดภาชนะรองรับมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานที่ดังกล่าว อย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก ่ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยสีน้ าเงิน ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยทั่วไป ภาชนะ
บรรจุขยะมูลฝอยสีเขียว ส าหรับขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์  ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยสีเหลือง ส าหรับ                       
ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยสีส้ม ส าหรับขยะอันตราย  
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมการด าเนินการเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ 

มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30 ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 อปท. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
และสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ในเรื่อง 3Rs หรือ  
3 ช. วิธีการลดคัดแยกขยะ วิธีการน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์   

- อปท.  - สถจ.  
- จังหวัด 

1.2 อปท. จัดกิจกรรม การลดปริมาณ การคัดแยก และ
การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ผ่านรูปแบบกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big 
Cleaning Day กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ กิจกรรม
ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว  กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน 
ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน  กิจกรรมขยะ
แลกไข่/สิ่งของ  กิจกรรมตลาดนัดมือสอง กิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ฯลฯ 

- อปท.  - สถจ.  
- จังหวัด 

1.3 สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. 
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตลอดจนสถาบันการศึกษา                   
ในพ้ืนที่  จัดกิจกรรมให้ความรู้ 3Rs หรือ 3 ช. คือ วิธีการ
ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ การน าขยะมูลฝอย

- สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแห่ง 
- อปท.  

-สถ. 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30 ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
 

กลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่เด็ก นักเรียน และนักศึกษา 
และการอ านวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา 
วัด หรือหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ โดยการจัดตั้งภาชนะ
รองรับแบบแยกประเภท ทั้งนี้  เ พ่ือส่งเสริมให้มีการ                  
คัดแยกขยะ   
1.4 ขอความร่วมมือ “ประชารัฐ” ตั้งแต่ภาคราชการ                        
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชา
สังคม/ภาคประชาชน (ทั้ งในกรุง เทพมหานครและ
ต่างจังหวัด) ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม  
ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า    

- สถ. - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 

1 . 5  สนับสนุน ให้ มี การจัดกิ จกรรมที่ ให้ ผู้ คั ดแยก                     
ขยะมูลฝอยรายย่อย อาทิ  ซาเล้ ง  ร้ านค้าของเก่ า 
เครือข่ายชุมชน เข้ามาบริการในหมู่บ้าน/ชุมชน 

- อปท.  - ปค. 
- สถ.  
 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบภาคเอกชน  
ลด ละ เลิ ก  การใช้ ถุ งพลาสติกและโฟม หรือน า
ถุงพลาสติกและโฟมกลับมาใช้ประโยชน์ หรือขอความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าและ                   
ให้สร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน ในการใช้ถุงผ้าแทน 

- อปท. - จังหวัด 
- หอการค้าจังหวัด 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1.7 จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน - อปท. - จังหวัด 

2. ครั วเรือน ร้ อยละ 50 เข้ าร่ วม
เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 
2. ครั วเรือน ร้ อยละ 50 เข้ าร่ วม
เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ครั วเรือน ร้ อยละ 50 เข้ าร่ วม

2.1 จัดให้มีเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)”  
ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ โดยสมัครใจ
ของประชาชนและบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ 
มีความเสียสละและอุทิศตน ในการท างานด้านการจัดการ
สิ่ ง ป ฏิ กู ล แ ล ะ มู ล ฝ อ ย  ก า ร ป ก ป้ อ ง  แ ล ะ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
โดย อถล. ที่เกิดขึ้นจะต้องมีครัวเรือนในพ้ืนที่เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับลงทะเบียนอาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษโ์ลก  
2.3 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลกมีหน้าที่ ให้ความรู้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับการลดปริมาณ                 
และคัดแยกขยะ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
      1) จัดกิจกรรมการจัดการมูลฝอยของชุมชน เริ่มจาก
การลดการเกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย การใช้ประโยชน์
จากมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอย เพ่ือเป็นการอ านวย

- อปท.  
  
 
 
- อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถ.  
- สถจ. 
 
 
- สถ.  
- สถจ. 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 
 

ความสะดวกในการเก็บขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) การจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น นัดเวลา
เก็บขนมูลฝอย เก็บกวาดมูลฝอย  
    3) สอดส่องดูแล เฝ้าระวังและรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
    4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดและ                     
คัดแยกขยะ กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมรณรงค์
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และ
เลื อก ใช้ ผ ลิ ตภัณฑ์ แล ะบรรจุ ภัณฑ์ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชน ฯลฯ 
     5) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาคราชการภาค
การศึกษา ภาคศาสนา ภาคภาคเอกชนและภาค
ประชาชนและประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนใน
การจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน   

 
 
 
 
 
- อปท. 
 

 
 
 
 
 
- สถ.  
- สถจ. 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

2.4 รายงานผลการลงทะเบียนประชาชนที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล. ) ”                     
ผ่านระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 
 

3. หมู่บ้ าน/ชุมชน ร้อยละ 100 
จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
 
   

3.1 จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถังขยะอันตรายอย่างน้อย
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง  

- อปท. - สถ.  
- อบจ. 

3.2 กรณีพ้ืนที่ที่สนับสนุนนโยบายไร้ถัง จะต้องจัดให้มี
ระบบหรือนวัตกรรมการรวบรวมขยะอันตรายที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านชุมชน 

- อปท. - สถ.  
- อบจ. 

3.3 รายงานการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนผ่าน
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- อปท. - สถ. 
- สถจ. 

มาตรการที่ 2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 มีภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภทในสวนสาธารณะและ
สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 
 
 

4.1 ส ารวจสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือประเมินสถานการณ์และเตรียมการจัดหา
ภาชนะ 

- อปท.  - สถจ. 

4.2 จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
สวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบ                
ให้ครบทุกแห่ง 

- อปท.  - สถจ. 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

 
 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
100 มีภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภทในสวนสาธารณะและ
สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 

4.3 จัดหายานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยและพนักงานประจ า                 
รถให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

- อปท.  - สถจ. 

4.4 ตรวจสอบและป้องกันมิให้ขยะมูลฝอย น้ า หรือ                
สิ่งอ่ืนที่เกิดจากการขนส่งขยะมูลฝอย ตกหล่นรั่วไหล 
ออกจากรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

- อปท.  - สถจ. 

4.5 การท าความสะอาดยานพาหนะให้มีความสะอาด                    
เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการขนส่งขยะ 

- อปท.  - สถจ. 

มาตรการที่ 3 ขยะมลูฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

5. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 40 ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

5.1 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  

- อปท. - สถจ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
- คพ. 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

5. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 40 ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(MBT) การก าจัดแบบผสมผสาน การฝังกลบแบบเทกอง
ควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน 
และเตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วันที่มีระบบก าจัด
อากาศเสีย หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5.2 รวบรวมตัวเลขปริมาณขยะที่ อปท. เก็บขนไปก าจัด 
ที่ระบบก าจัด หรือประสานขอตัวเลขปริมาณที่บ่อหรือ
ระบบก าจัดของเอกชนที่ อปท. จ้างเก็บ/ขน/ก าจัด เพ่ือ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
และรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ สถ. 

- อปท. - สถจ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
 
 

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

- อปท. - สถ. 
- ทสจ. 
- สสภ. 
 

6. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 20 
ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือ
บ าบัดฟื้นฟู 

6.1 ส ารวจจ านวน สถานที่ตั้งและประเมินสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข บ าบัดฟ้ืนฟู หรือปิดบ่อ/ระบบ และจัดท าแผนงาน
ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

อปท. - ทสจ.  
- สสภ. 
- สถจ. 



 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
   ห น้ า  | 38  

 

มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

6. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 20 
ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือ
บ าบัดฟื้นฟู 

6.2 ด าเนินการปิดหรือปรับปรุงแก้ไขฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยเดิมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือรองรับ
ขยะมูลฝอยใหม่ โดยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เช่น รื้อร่อนและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ หรือ
แปรรูปผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)  

อปท. - ทสจ.  
- สสภ. 
- สถจ. 
 

6.3 ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจากระบบที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นแบบควบคุม (Controlled 
Dump)  หรื อฝั งกลบถู กหลั กสุ ข าภิ บาล  ( Sanitary 
Landfills) 

อปท. ทสจ. สถจ. 

6.4 ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าชะขยะมูลฝอย
บริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

อปท. ทสจ. สถจ. 
 

มาตรการที่ 4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแตต่้นทาง กลางทาง และปลายทาง (ปลายทาง) 
กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท. 
- สถ. 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส านักงานอย่างเป็นรูปธรรม 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท. 
- สถ. 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

 - หน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม 
 

ส านักงานจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอในส านักงาน - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง 

- มท. 
- สถ. 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - มท. 
- สถ. 

สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยทุกระดับ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ทุกสถานศึกษาสังกัด อปท. 

- สถ. 

สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกอันดีให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดการต่อต้านจากประชาชนใน
ประเด็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างระบบการก าจัดขยะมูลฝอย และผลกระทบด้านต่าง ๆ จากการ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
 

- สถ. 

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

- สถ. - วท. 
- คพ.  
- พพ. 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

- อปท.  
 

- สถ. 
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มาตรการที่ 1 มาตรการการลดปรมิาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ต้นทาง) 
เป้าหมายของ มท. กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

อบรมและพัฒนาบุคลการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถและศักยภาพใน
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- สถ. 
- อปท.  

- ทส. 
 

สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ในการเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือการด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย 

- จังหวัด 
- สถ. 

- ทส. 
- หน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม 

สร้างกลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมี
ส่วนร่วนร่วมจากภาคประชาชน 

- จังหวัด 
 

- สถ. 

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกวดและให้รางวัลองค์กรและบุคคลที่มีจิตส านึกและผลงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยดีเด่นเช่น หน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน
ชุมชน สถาน 

- คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

- มท. 
- สถ. 
- หน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม 

 
 
 
  
 


