
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนวความคดิ /  

วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
เร่ือง   

การเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมในการขบัเคล่ือนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอนัตรายชุมชนแบบบูรณาการภายใต้กลไกกลุ่มพืน้ที่อ าเภอ (Cluster) 

 
 

โดย 
นางปรารถนา  ยุวนะศิริ 

นักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่292  

ส่วนส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่10 ขอนแก่น 

 
 

เสนอขอประเมนิเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพเิศษ   
ต าแหน่งเลขที ่290 ส่วนส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม 

สังกดั ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่10 ขอนแก่น 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 
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ข้อเสนอแนวความคดิ /  
วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ของ 
นางปรารถนา  ยวุนะศิริ 

เพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งเลขท่ี 290 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 ขอนแก่น 

เร่ือง  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายชุมชนแบบบูรณาการภายใตก้ลไกกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอ (Cluster) 

 
หลกัการและเหตุผล 
  ในปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีไดรั้ฐบาลให้ความส าคญั และไดป้ระกาศ เร่ืองการแกไ้ขปัญหาขยะ 
เป็นวาระแห่งชาติ ท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขภายใตก้รอบ Roadmap การจดัการขยะ 
มูลฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 
2557 และไดเ้ร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหา โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2558 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลกัรับผิดชอบเก่ียวกบัการแกไ้ข
ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหน่วยงานสนบัสนุนในการด าเนินการและให้
พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งกบั 
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวด้วย และมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 16 มิถุนายน 2558  
ได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหก้ระทรวงมหาดไทยประชาสัมพนัธ์ และสร้างการรับรู้ 
ถึงแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้เข้าถึงประชาชน  
การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีท่ีก่อสร้างศูนยก์  าจัดขยะมูลฝอยรวมให้
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สามารถบริหารจัดการโครงการได้ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกบักระทรวงการคลงั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ  ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศใน
ภาพรวมทั้งระบบ และก าหนดใหมี้กลไกการบูรณาการการแกไ้ขปัญหาขยะในภาพรวม
ให้เป็นเอกภาพ และแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรับ
ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณา  
  จากนโยบายดงักล่าว กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศ 3 เร่ือง ดงัน้ี 
  1. การรวมกลุ่มพื้นท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนั (Clusters) ตามปริมาณ
ขยะท่ีมีศกัยภาพในลกัษณะตามเขตการปกครองของอ าเภอ  
  2. การพิจารณาค่าใชจ่้ายในการด าเนินการการจดัการขยะมูลฝอย (Rates) พบว่า 
การก าจดัขยะถูกตอ้งตามหลกัวิชาการมีค่าใชจ่้ายสูงกว่ารายรับจากการจดัการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) มีแนวโนม้ท่ีจะมีความคุม้ทุนมากกว่ากรณีท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
แห่งด าเนินการเองซ่ึงสามารถพิจารณาแหล่งงบประมาณท่ีเป็นไปได้ในการลงทุน
บริหารจดัการขยะมูลฝอย นอกเหนือจากงบประมาณของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เอง คือ เงินอุดหนุนรัฐบาลจากรายจ่ายประจ าปี (ภายใตก้ลไกแผนปฏิบติัการเพื่อการ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เดิม) และ ภาคเอกชน ในรูปแบบ การลงทุน 
ลงทุนร่วม หรือสัมปทาน เป็นตน้ 
  3. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง (Law) โดยเสนอขอให้แก้ไข
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.  
2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีกระทรวงมหาดไทยรักษาการและไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานไม่
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัและน าอ านาจเก่ียวกบัการก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
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ท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการขอตั้งงบประมาณ 
ในการจดัการตามแผนปฏิบติัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการ 
  จากการวิเคราะห์บริบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศและพื้นท่ี 
ลุ่มน ้าชีตอนบน ณ ปัจจุบนั พบวา่ 
  1. ทิศทางการบริหารจดัการขยะของประเทศไทยในระยะต่อไป เป็นบทบาท
ของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก ากบัดูแลการด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพ โดยผูว้่าราชการจงัหวดั 
ท าหนา้ท่ีการก ากบัดูแลภาพรวมในระดบัจงัหวดั และเปล่ียนหน่วยประสานงานในระดบั
จงัหวดัจาก ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เป็นส านกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเพื่อกระจายงานจากจงัหวดัสู่อ  าเภอ โดยนายอ าเภอเป็น 
ผู ้ก  ากับดูแลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีอ  าเภอและ 
มีการปกครองทอ้งถ่ินอ าเภอเป็นหน่วยประสานความร่วมมือ 
  2. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดและอ าเภอ เ ร่ิมเข้าใจ 
ในบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นฝ่ายเลขาประสานการขบัเคล่ือนการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายชุมชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย แต่ยงัไม่ทราบว่าจะขบัเคล่ือน
ในระดับพื้นท่ีอย่างไร เพราะยังขาดความพร้อมในเร่ืององค์ความรู้ และกลไก 
การบริหารจดัการขยะฯ ท่ีผ่านมาการด าเนินงานในหลายจงัหวดัเกิดช่องว่างและขาด
แกนหลกัในการด าเนินการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะมลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชนจากจงัหวดัสู่พื้นท่ีในการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  3. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัหลายแห่งในฐานะ
หน่วยงานตวัแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ภายใต้
การด าเนินงานตามนโยบายของผูว้่าราชการจงัหวดัไดป้รับเปล่ียนบทบาทภารกิจองคก์ร
จากการขบัเคล่ือนการจดัการขยะฯในภาพรวมมาเน้นการด าเนินงานสนับสนุนชุมชน
ตน้แบบของ อปท. ในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนตน้ทาง ภายใตต้ามงบประมาณท่ี
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ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานประจ าปี ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ีเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
  ดงันั้น บทบาทของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคในการสนับสนุนการขบัเคล่ือน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน จึงควรเข้ามาเสริมสร้าง  
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนการบริหารจดัการขยะ 
มูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนแบบบูรณาการภายใตก้ลไกกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอ (Cluster) 
เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนในภาพรวมของอ าเภอในรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายอยา่งครบวงจรแบบบูรณาการ 
 
บทวเิคราะห์ / แนวความคดิ / ข้อเสนอ 
  บทวเิคราะห์ 
  การสนบัสนุนการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชนแบบบูรณาการภายใตก้ลไกกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอ (Cluster) เป็นรูปแบบท่ีจะเติมเต็ม
ช่องว่างของการจัดการในพื้นท่ีในปัจจุบัน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดย ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 ในฐานะหน่วยสนบัสนุนดา้นวิชาการ
สร้างกระบวนการสนบัสนุนกระทรวงมหาดไทย โดย จงัหวดั อ าเภอ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
ผลกัดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบบบูรณาการในกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอ (Cluster) ให้มีความพร้อมใน
การจดัการขยะฯ ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและครบวงจรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตนเอง และจดัตั้งศูนยก์ารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนของกลุ่มอ าเภอ 
(Cluster)ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายชุมชนแบบบูรณาการกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอ (Cluster)จะเป็นกลไกส าคญัอนัหน่ึง
ในการแปลงแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนของประเทศ 
พ.ศ. 2559 - 2564ไปสู่การปฏิบติั 
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  แนวความคิด และขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  1. ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 ร่วมกบัส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดั และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวดั จัดประชุม
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย นายอ าเภอ ทอ้งถ่ินอ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด
ในจงัหวดั เพื่อช้ีแจงแนวทางการขบัเคล่ือนแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายของจงัหวัดชุมชนโดยกลไกกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอภายใตพ้ระราชบญัญติั
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560
ประกอบดว้ย 
   1.1 การลด คดัแยกขยะมูลฝอยชุมชนท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ ณ 
แหล่งก าเนิด เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะน ามาก าจดั 
   1.2 การคดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป 
   1.3 การก าจดัขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์และการจ่ายค่าธรรมเนียมในการ
ก าจดัขยะมูลฝอยของ อปท. ท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจดัท่ีศูนยฯ์ ตามอตัราท่ีสอดคลอ้งกบั
ตน้ทุนการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง 
   1.4 แนวทางการบูรณาการลงทุนและจดัสรรการใชง้านเคร่ืองจกัรในการ
ก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอ 
  2. ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 วิเคราะห์และเสนอแนะขอ้มูลทางวิชาการ
เพื่อการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ดงัน้ี 
   2.1 การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอในการจดัการขยะ (Cluster) โดยเลือก 1 กลุ่ม 
1 จังหวัด ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวดั (กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม 
หนองบวัล าภู) คือ 
    2.1.2 กลุ่มพื้นท่ีขนาดใหญ่ (Large Cluster) พิจารณาจาก ปริมาณขยะ
มูลฝอยเขา้ระบบมากกว่า 500 ตนัต่อวนัต่อกลุ่มพื้นท่ี รัศมีการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย 
50 กิโลเมตร และใช้เทคโนโลยีการจดัการไดห้ลายรูปแบบพร้อมกนั (โรงงานคดัแยก 
หมกัปุ๋ย และ WTE) 
    2.1.2 กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง (Medium Cluster) พิจารณาจาก ปริมาณ
ขยะมูลฝอยเขา้ระบบระหว่าง 50 - 500 ตนัต่อวนัต่อกลุ่มพื้นท่ี แบ่งเป็น 3 ขนาด ตาม
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เกณฑ์ดา้นรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 30 กิโลเมตรและใชเ้ทคโนโลยีการจดัการ
แบบผสมผสานได้ 1 - 2 แบบ (โรงงานคดัแยก หรือ WTE หรือ เตาเผา หรือหมกัปุ๋ย) 
ไดแ้ก่ 
      1) กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง 1 (Medium Cluster 1) คือ มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเขา้ระบบระหวา่ง 250 - 500 ตนัต่อวนัต่อกลุ่มพื้นท่ี รัศมีการเกบ็รวบรวมขยะ
มูลฝอย 30 กิโลเมตร 
      2) กลุ่มพื้นท่ี ขนาดกลาง 2 (Medium Cluster 2) คือ ปริมาณ
ขยะมูลฝอย เขา้ระบบระหว่าง 100 - 250 ตนัต่อวนัต่อกลุ่มพื้นท่ี รัศมีการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย 30 กิโลเมตร 
      3) กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง 3 (Medium Cluster 3) คือ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยเขา้ระบบ ระหวา่ง 50 - 100 ตนัต่อวนัต่อกลุ่มพื้นท่ี  รัศมีการเกบ็รวบรวมขยะ
มูลฝอย 30 กิโลเมตร 
    2.1.3 กลุ่มพื้นท่ีขนาดเลก็ (Small Cluster) พิจารณาจาก ปริมาณขยะ
มูลฝอยเขา้ระบบนอ้ยกว่า 50 ตนัต่อวนัต่อกลุ่มพื้นท่ี พื้นท่ีห่างไกล (Remote Area) รัศมี
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 30 กิโลเมตร และใช้เทคโนโลยีการจดัการส าหรับระบบ
ขนาดเลก็หรือ เทคโนโลยท่ีีมีการศึกษาวจิยัและพฒันาใน ประเทศ 
   2.2 รูปแบบเทคโนโลยใีนการก าจดัขยะมูลฝอย และแนวทางในการด าเนิน
ระบบ แต่ละกลุ่มพื้นท่ี ดงัน้ี 
    2.2.1 ศูนย์ก  าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
ด าเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองสามารถขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลมาลงทุนก่อสร้างระบบได้ โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเตรียมความ
พร้อมในการจดัหาท่ีดิน ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
    2.2.2 ศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอยแบบแปรรูปเป็นพลงังาน ด าเนินการ
โดยให้เอกชนมาลงทุน / ร่วมทุน / สัมปทานในการจดัการขยะมูลฝอยในเชิงพาณิชย ์/ 
ธุรกิจ ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการศึกษาเพื่อประเมินมูลค่าโครงการและ
เปิดประมูลเพื่อคดัเลือกเอกชนเขา้มาด าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้
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เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) 
   2.3 หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายหลักในการ
ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะในพื้นท่ีอ  าเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
    2.3.1 หลกัสูตรการก ากบัติดตามการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: เจา้หน้าท่ีส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัและอ าเภอ 
    2.3.2 หลกัสูตรแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลุ่มเป้าหมาย: ผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม กองช่าง และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ฯลฯ)  
    2.3.3 หลกัสูตรการจดัการขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste): ภาคีเครือข่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน ไดแ้ก่ ครัวเรือน หน่วยงานราชการ วดั สถาบนัการศึกษา สถาน
ประกอบการ ตลาด 
  3. ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนการจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ดงัน้ี 
   3.1 การยกร่างรูปแบบการขบัเคล่ือนการจดัการขยะแบบครบวงจร และ
จดัท าข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินการเพื่อ
รองรับการก าจดัขยะของศูนยก์  าจดัขยะในรูปแบบกลุ่มอ าเภอของคณะท างานกลุ่มพื้นท่ี
อ าเภอ 
   3.2 การติดตามการขบัเคล่ือนกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายชุมชน ประกอบดว้ย 
    3.2.1 ชุมชน หน่วยงานราชการ ว ัด  สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ ตลาด ท าหน้าท่ีด าเนินการจัดการขยะฯ ณ แหล่งก าเนิด โดยการปรับ
พฤติกรรมเพื่อลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ใชส่ิ้งของท่ีสามารถน ากลบัใชซ้ ้ าได ้และคดัแยก
ขยะ (ขยะอินทรีย ์ขยะขายได้ ขยะอนัตราย และขยะทัว่ไป) เพื่อลดปริมาณขยะท่ีจะ
น าไปก าจดั 
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    3.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าหน้าท่ีสนับสนุนให้ชุมชน
ด าเนินกิจกรรมการจดัการขยะฯ ในครัวเรือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น วสัดุ อุปกรณ์ 
สาธิตขยายผล ประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง ส่งเสริมการตลาดกรณีมีผลิตภณัฑ์ชุมชน สร้าง
แรงจูงใจโดยกลไกการประกวด ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
   3.3 การเก็บรวมรวมขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
    3.3.1 นโยบายผูบ้ริหารดา้นการจดัการขยะมูลฝอย  
    3.3.2 แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
    3.3.3 การลด คดัแยกและน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ (3Rs)  
    3.3.4 การก าหนดมาตรการและกฎระเบียบ ด้านการบริหารจดัการ
ขยะฯ  
    3.3.5 การก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล  
    3.3.6 ร้อยละปริมาณขยะท่ีจดัการถูกหลกัวชิาการ  
    3.3.7 การลดค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูลฝอย 
   3.4 การจัดท าฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายชุมชนของ อปท. ในจงัหวดั 
   3.5 การติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานขบัเคล่ือนการจดัการขยะ 
มูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนแบบครบวงจรของกลุ่มอ าเภอ (Cluster) ดงัน้ี  
    3.5.1 การบริหารจดัการขยะให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะการลดปริมาณขยะฯ ในการน ามาก าจดั 
    3.5.2 การจดัตั้งศูนยก์  าจดัจดัขยะมูลฝอยชุมชนของกลุ่มอ าเภอ 
  4. ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 10 ถอดบทเรียนการขับเคล่ือนกลุ่มอ าเภอ 
(Cluster) ตน้แบบในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน เพื่อใหไ้ด้
กลไกในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัในพื้นท่ี และเผยแพร่แนวทางการด าเนินงานฯ 
อ าเภอ / กลุ่มอ าเภอ ให้แก่พื้นท่ีอ่ืน และการสร้างเครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ระหว่าง อ าเภอ กลุ่มอ าเภอ และทอ้งถ่ินอ าเภอน าร่องในการขบัเคล่ือนงานด้านการ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนครบวงจร 
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ดงัแสดงสรุปขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัภาพ ท่ี 1 

 



10 

 

  ขอ้เสนอ 
  การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนจะมีประสิทธิภาพ ตอ้ง
เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนภายใตอ้  านาจหนา้ท่ี
แบบบูรณาการ โดยเบ้ืองตน้ตอ้งมีการส่ือสารเพื่อสร้างความร่วมมือ ดงัน้ี 
  1. การส่ือสารท าความเขา้ใจกบัส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัและอ าเภอใหต้ระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการและครบวงจรตามนโยบายขยะวาระแห่งชาติ และยอมรับในบทบาท
การด าเนินงานของตนเองในฐานะผูป้ระสานหลกั โดยทอ้งถ่ินจงัหวดัท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขา
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดั และทอ้งถ่ินอ าเภอท าหน้าท่ีฝ่ายเลขาท่านนายอ าเภอ ในเร่ือง 
การขับเคล่ือนการจัดการขยะฯ โดยส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 10 สนับสนุน 
องคค์วามรู้ และใหค้  าปรึกษาแนะน าในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ปัญหาการจดัการ
ขยะฯ ก ากบัติดตามการจดัการขยะฯ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2. การส่ือสารท าความเขา้ใจกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเขา้ให้
ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและ
ครบวงจรตามนโยบายขยะวาระแห่งชาติ และยอมรับในบทบาทการด าเนินงานของ
ตนเองในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยภายใตก้รอบ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายชุมชนของประเทศ ประกอบดว้ย (1) การก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้ง
ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติ (2) การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยและของเสียอนัตราย และ (4) การสร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื 
  หากภาคีเครือข่ายหลกั 2 ส่วนมีความเขา้ใจในบทบาทและทิศทางของตนเองใน
การขบัเคล่ือนการจดัการขยะมูลฝอย จกัท าให้การสนบัสนุนของส านกังานส่ิงแวดลอ้ม
ภาคท่ี 10 ในสร้างการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายชุมชนแบบบูรณาการภายใต้กลไกกลุ่มพื้น ท่ีอ  า เภอ (Cluster)  เ กิด
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จอยา่งสูงสุด 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. เกิดเครือข่ายกลุ่มอ าเภอ อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีแนว
ปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ในการขบัเคล่ือนงานการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายชุมชนแบบบูรณาการภายใตก้ลไกกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอ (Cluster) ตลอดจนเป็น
กลไกในการแปลงแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
พ.ศ. 2559 - 2564 ไปสู่การปฏิบติั 
  2. มีเคร่ืองมือสนบัสนุนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชนแบบบูรณาการภายใต้กลไกก ลุ่มพื้ น ท่ีอ  า เภอ  (Cluster)  ประกอบด้วย 
คณะกรรมการกลุ่มอ าเภอ คณะท างานอ าเภอ คู่มืออบรมพฒันาศกัยภาพ องคค์วามรู้ 
  3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ชุมชนถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
  4. สถานการณ์ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนดีข้ึน 
 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
  1. รูปแบบท่ีประสบความส าเร็จของกลไกกลุ่มพื้นท่ีอ  าเภอ (Cluster) ในการ
ขบัเคล่ือนงานการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนแบบบูรณาการ 
อยา่งนอ้ย 1 รูปแบบ 
  2. หลกัสูตรและคู่มือการพฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่าย ในการขบัเคล่ือนการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วน
ท้องถ่ิน และชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) หรือการจัดการขยะครัวเรือนท่ี
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไมน้อ้ยกวา่ร้อยละ 85 
  3. ระบบฐานขอ้มูลการบริหารก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัเกณฑม์าตรฐานการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายชุมชนแบบบูรณาการ ในการจดัการขยะมูลฝอย 5 กลุ่มอ าเภอใน 5 
จงัหวดั 
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  4. การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายกลุ่ม
อ าเภอบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะฯ ของประเทศ พ.ศ. 2559 - 
2564 คือ 
   4.1 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ภายในปี 2564 
   4.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง ของปี 2558 ภายในปี 2562 
   4.3 ของเสียอนัตรายชุมชนไดรั้บการรวบรวมและส่งไปก าจดัถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนท่ีเกิดข้ึน ภายในปี 
2564 
   4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายชุมชนท่ีตน้ทาง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทัว่ประเทศ ภายในปี 2564 
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