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ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น  
การบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชนในพ้ืนที่ประสบปัญหาขยะมลูฝอยตกค้างสะสม  

กรณีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
1. หลักการและเหตุผล 

จังหวดัร้อยเอด็ มีพ้ืนท่ี 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
5,187,156 ไร ่แบง่การปกครองเป็น 20 อ าเภอ 193 ต าบล และ 2,444 หมูบ่้าน มีองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถ่ินทั้ งส้ิน 203 แหง่ จ าแนกเป็น องค์การบริหารสว่นจังหวดัร้อยเอด็ 1 แหง่ 
เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 1 แหง่ เทศบาลต าบล 72 แหง่ และองค์การบริหารสว่นต าบล 129 แหง่ 

ด้านการบริหารจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จังหวดัร้อยเอด็มีบอ่ขยะในพ้ืนท่ีจ านวน 57 แหง่ ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม 
จ านวน 124,954.70 ตัน โดยปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนตอ่วนัเทา่กบั 1,258.71 ตัน/วนั หรือ 
459,428.83 ตัน/ปี ทั้ งน้ี มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีให้บริการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
จ านวน 73 แหง่ โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีการให้บริการ จ านวน 
402.16 ตัน/วนั เกบ็ขนไปก  าจัดได้ 349.29 ตัน/วนั และสามารถน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ 
จ านวน 50.19 ตัน/วนั นอกจากน้ี องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินท่ียงัไมมี่การให้บริการเกบ็
ขนมูลฝอย มีจ านวน 130 แหง่ ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักลา่วคาดวา่มีปริมาณขยะเกดิข้ึน 528.26 ตัน/วนั 
นอกจากน้ี จงัหวดัร้อยเอด็ มีปริมาณของเสียอนัตรายเกิดข้ึน 37.76 ตัน/วนั ปัจจุบันยงัไมมี่
ระบบรวบรวมและก  าจัดอยา่งจริงจัง ประชาชนสว่นใหญย่งัมีการท้ิงปะปนมากบัขยะมูลฝอย
ชมุชน รวมทั้ งมีคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่เพ่ือน าไปก  าจัดคอ่นข้างสูง และสถานท่ีท่ีรับก  าจัด
ขยะอนัตรายอยา่งถูกต้องตามหลกัวชิาการมีระยะทางหา่งไกล และมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ท่ีเกิดจากโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 20 แหง่ โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แหง่ และ
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล จ านวน 229 แหง่ ปริมาณรวมทั้งส้ิน 1.2 ตัน/วนั  
(438 ตนั/ปี) โดยมีการน าไปก  าจดัจ านวน 1.2 ตัน/วนั โดยวิธีการวา่จา้งบริษทัเอกชน 
ท่ีได้รับใบอนุญาตรับไปก  าจัดอยา่งถูกต้องตามหลกัวิชาการ นอกจากน้ี มีปริมาณ 
กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย จ านวน 172.9 ตัน/ปี และสามารถก  าจัดได้โดยสง่
ภาคเอกชนก าจัดได้ 172.9 ตัน/ปี 
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จังหวดัร้อยเอด็ ประสบปัญหาเร่ืองปริมาณมูลฝอยตกค้างสะสมซ่ึง
นับเป็นปัญหาหลกัของจังหวดัท่ีมีมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานท่ีก  าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอด็ ซ่ึงพบวา่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมประมาณ 100,000 ตัน ทั้ งน้ี เทศบาลเมืองร้อยเอด็ มีพ้ืนท่ี 11.63 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 35,312 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
จ านวน 60.4 ตัน/วนั นอกจากน้ี ยงัมีองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีน าขยะมูลฝอยมาท้ิง
รว่มกบัเทศบาลเมืองร้อยเอด็อีก จ านวน 8 แหง่ ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 45 ตัน 
รวมเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 105.4 ตัน/วนั โดยสถานท่ีก  าจัดขยะของเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
ตั้ งอยูท่ี่ บ้านหนองนาสร้าง หมูท่ี่ 10 ริมถนนร้อยเอด็ - กาฬสินธ์ุ ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวดัร้อยเอด็ ขนาดพ้ืนท่ี 20 ไร ่3 งาน โดยใชฝั้งกลบมาตั้ งแตปี่ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมี
มูลฝอยตกค้างสะสมอยูใ่นสถานท่ีก  าจัดเต็มพ้ืนท่ี ดังน้ัน เทศบาลเมืองร้อยเอด็ จึงได้
จัดหาสถานท่ีก  าจดัขยะส ารอง ตั้ งอยู ่บ้านข้ีเหล็ก หมูท่ี่ 3 ต าบลอุม่เมา้ อ าเภอธวชับุรี 
จังหวดัร้อยเอด็ ขนาดพ้ืนท่ี 112 ไร ่แตถู่กคดัค้านจากประชาชนท าให้ไมส่ามารถเปิดใช้
พ้ืนท่ีได้ สง่ผลให้ปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมย่ิงทวคีวามรุนแรง และเป็นปัญหา
สืบเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน 

ในชว่งปี พ.ศ. 2557 - 2559 จังหวดัร้อยเอด็ ด าเนินการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ท่ีได้เห็นชอบ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ซ่ึงจงัหวดัร้อยเอด็ได้จัดท าแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจงัหวดัร้อยเอด็ พ.ศ. 2558 - 2562 เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ในการบูรณาการให้เป็นแผนแมบ่ทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ และเป็นกรอบแนวทางให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องน าใชใ้นการบริหารจดัการขยะ
ของท้องถ่ินให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2562 จังหวดั
ร้อยเอด็มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายอยา่งถูกหลักวิชาการและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหามูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก  าจดัขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองร้อยเอด็ ซ่ึงมีมูลฝอยตกคา้งสะสมเป็นจ านวนมาก สง่ผลกระทบตอ่
คณุภาพชีวติและส่ิงแวดล้อมของประชาชนโดยรอบ 
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2. บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ 
บทวิเคราะห์ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัร้อยเอด็ ในฐานะ

หนว่ยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในพ้ืนท่ีจังหวดัร้อยเอด็ 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในสถานท่ีก  าจดัขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอด็ ซ่ึงนับเป็นพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีมีปัญหามูลฝอยตกค้างสะสม
อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วจะต้องด าเนินการโดยอาศยัความรว่มมือ
จากทุกภาคสว่น ดังน้ี  

1. การลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหลง่ก  าเนิด โดยใชแ้นวคิดตามหลักการ 
3Rs ได้แก ่Reduce Reuse Recycle ทั้ งจากครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอด็ และ
องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีน าขยะมูลฝอยมาท้ิงรว่มกบัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ พร้อมทั้ง
สง่เสริมและพฒันาการสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม 
(ขยะมูลฝอยใหม)่ โดยเน้นการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้ งแตต่้นทาง การสร้างรูปแบบ
จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม โดยใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเรง่รัดให้เทศบาลเมืองร้อยเอด็ด าเนินงาน
ตามแผนงาน “โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse 
Derived Fuel, RDF) และปุ๋ยอินทรีย”์ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั 

2. สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีน าขยะมูลฝอยมาท้ิงรว่มกบัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ ได้มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ
ท่ีต้นทาง และการรณรงค์สง่เสริมการจดัการขยะตามหลกัการ 3Rs ดังกลา่วข้างต้น โดย
เน้นการมีสว่นรว่มทุกภาคสว่น เชน่ โครงการสง่เสริมการมีสว่นรว่มของชมุชนในการ
คัดแยกขยะท่ีต้นทาง การถา่ยทอดความรู้ ถอดบทเรียน และขยายการด าเนินงานการคัดแยก
ขยะท่ีต้นทางให้ครบทุกแหง่ ภายใต้การสนับสนุนของสว่นราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสว่นหน่ึง
ได้มุง่ให้มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเขา้สูส่ถานท่ีก  าจดัขยะของเทศบาลเมืองร้อยเอด็น้อยท่ีสุด 
ควบคูไ่ปกบัการด าเนินการโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงฯ 
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3. นอกจากน้ี ยงัสามารถพิจารณาศึกษาและจัดหาพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ในการเป็นสถานท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมเติมและอยูใ่นพ้ืนท่ีใกล้เคียง รวมไปถึง
พ้ืนท่ีตั้ งโรงไฟฟ้าจากขยะเพ่ือรองรับขยะท่ีผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) แล้ว ซ่ึงจะท าให้
การจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใหมข่องเทศบาลเมืองร้อยเอด็มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวความคิด 
ปัญหาการเพ่ิมข้ึนของประชากร การพฒันาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง

รูปแบบการใชช้ีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป สง่ผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยซ่ึงมีแนวโน้ม 
เพ่ิมมากข้ึน แตก่ลับสวนทางกบัพ้ืนท่ีท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีก  าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
หรือมีพ้ืนท่ีแตป่ระชาชนคัดค้าน ประกอบกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีข้อจ ากดั
เร่ืองสถานท่ี งบประมาณ บุคลากร และไมส่ามารถจัดเกบ็คา่บริการก  าจดัขยะมูลฝอยให้
สอดคล้องกบัตน้ทุนท่ีแทจ้ริงได้ สง่ผลให้ไมส่ามารถก  าจดัขยะมูลฝอยได้อยา่งถูกต้องตาม
หลักวชิาการ กอ่ให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาแหลง่เพาะพนัธ์ุสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรค 
สง่ผลกระทบตอ่สุขภาพอนามยัของประชาชน ดงัน้ัน แนวทางในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย จึงควรมุง่เน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหลง่ก  าเนิดให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด 
พร้อมทั้ งสนับสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใชป้ระโยชน์ใหมใ่ห้มากท่ีสุด 
โดยเฉพาะจากชมุชน บ้านเรือน โรงเรียน สถานประกอบการ โดยใชก้ระบวนการมีสว่นรว่ม
จากทุกภาคสว่น พร้อมทั้ งรณรงค์ให้ความรู้และบงัคับใชก้ฎหมาย และจัดเกบ็คา่บริการ
ก  าจดัขยะมูลฝอยให้เหมาะสมสอดคล้องกบัต้นทุนการด าเนินงานกอ่นสง่ไปก  าจดัยงั
สถานท่ีก  าจดัขยะท่ีปลายทางอยา่งถูกต้อง โดยระบบการก  าจดัขยะท่ีปลายทางต้องเป็น
การใชเ้ทคโนโลยีผสมผสานท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของพ้ืนท่ี สง่เสริมการแปรรูป
เป็นพลังงานเพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอ 
ปัจจุบันจังหวดัร้อยเอด็ยงัไมมี่สถานท่ีก  าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ซ่ึงสว่นใหญใ่ชว้ิธีก  าจัดขยะแบบเทกองบนพ้ืนแล้วเผา หรือการไถกลบเป็นคร้ังคราว 
ทั้ งน้ี แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัร้อยเอด็ พ.ศ. 2558 - 2562 ได้ก  าหนด
รูปแบบการรวมกลุม่พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (Cluster) โดยเน้นการน าขยะ
มาใชป้ระโยชน์ในรูปของปุ๋ยและผลิตกระแสไฟฟ้า (Waste to Energy) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถรวบรวมก  าจดั และสภาพพ้ืนท่ี โดยแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ 
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ได้แก ่ศูนยก์  าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงาน (RDF) จ านวน 2 แหง่ และสถานี
ขนถา่ยขยะมูลฝอยจ านวน 3 แหง่ พร้อมกนัน้ี จังหวดัร้อยเอด็ ได้จัดท าและน าสง่
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม โดยมีค าขอจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างระบบการจัดการขยะ
เพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์ของเทศบาลเมือง
ร้อยเอด็ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 
พิจารณา และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ  
ซ่ึงคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ในการประชมุ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และเห็นชอบในหลักการโครงการสร้างระบบการจัดการ
ขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงฯ จ านวน 21 โครงการ ซ่ึงมีโครงการของเทศบาลเมืองร้อยเอด็
รวมอยูด่้วย ทั้ งน้ี โครงการจดัการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงฯ เป็นการพฒันาโครงการ 
ในพ้ืนท่ีบอ่ขยะเดิมของเทศบาลเมืองร้อยเอด็ ซ่ึงตอ่มาคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวดัร้อยเอด็ ได้ปรับรูปแบบการก  าหนดโซนพ้ืนท่ีการรวมกลุม่ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยแบง่
ออกเป็น 4 โซน ได้แก ่พ้ืนท่ีโซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ และโซนเทศบาลเมืองร้อยเอด็  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของเทศบาล
เมืองร้อยเอด็อยา่งยัง่ยืน จึงจ าเป็นจะต้องขับเคล่ือนทุกภาคสว่นเป็นแนวทางเดียวกนั 
รว่มกบัข้อมูลทางวิชาการและแนวทางท่ีเกี่ยวข้อง ดงัน้ี  

1. การประยุกต์หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) รว่มกบัการสร้าง
ระบบการจดัการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel, RDF) และปุ๋ยอินทรีย ์
โดยลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้ งแตต่้นทางท่ีครัวเรือนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้ งในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองร้อยเอด็ และองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีน าขยะมาท้ิงรว่ม ทั้งน้ี การรณรงค์ 
สง่เสริม การลดปริมาณขยะมูลฝอยชมุชนท่ีต้นทางสามารถด าเนินการได้ทันทีและใช้
งบประมาณไมสู่งมาก องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถด าเนินการได้ โดยหนว่ยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องสามารถก  าหนดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการคดัแยกขยะท่ีต้นทางได ้

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าฐานข้อมูล การพฒันารูปแบบเกบ็ขน
แบบแยกประเภท การคัดแยกโดยองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน และสนับสนุนการน าขยะ
มูลฝอยกลับมาใชใ้หม ่
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3. การให้ความรู้และบังคับใชก้ฎหมาย และจัดเกบ็คา่บริการก  าจัดขยะมูลฝอย
ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัต้นทุนการด าเนินงาน 

4. การพฒันาโครงการ/สถานท่ีก  าจัดขยะท่ีปลายทางอยา่งถูกต้องตาม
หลักวชิาการ โดยระบบการก  าจดัขยะท่ีปลายทางควรใชเ้ทคโนโลยีผสมผสาน สง่เสริม
การแปรรูปเป็นพลังงานเพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกบับริบทของพ้ืนท่ี 

5. การสง่เสริมให้มีการจัดตั้ งศูนย์สาธิตการจัดการขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste) 
ทั้ งในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองร้อยเอด็ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใกล้เคียง โดยเน้น
การมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น ภายใตก้ารสนับสนุนขององค์กรภาคีเครือขา่ย สง่ผลให้
เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน และเป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยควบคูก่นัไป 

6. การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและด าเนินการศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบ จัดหาพ้ืนท่ี และสร้างการมีสว่นรว่มกบัประชาชน โดยก  าหนดเป็น
นโยบายของจังหวดัให้ใชง้บประมาณของภาคเอกชนเองทั้ งหมด 

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชมุชนมีสว่นรว่มในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการขยะมูลฝอยชมุชน ตามหลักการ 3Rs  
โดยการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้ งแตต่้นทาง และเพ่ิมประสิทธิภาพการเกบ็ขน/คัดแยก  
และน าขยะมูลฝอยกลับมาใชใ้หมอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีระบบฐานข้อมูล รูปแบบเกบ็ขนแบบ
แยกประเภท การคัดแยกขยะมูลฝอยกลางทาง และกระบวนการสนับสนุนการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใชใ้หมใ่นพ้ืนท่ีของตน  

3. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบศูนยก์  าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงาน เพ่ือรองรับมูลฝอยใหมท่ี่จะเข้าสู ่
ระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีได้รับการจัดการอยา่งถูกหลกัวิชาการ 
5. ชมุชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการคดัแยกขยะท่ีต้นทาง และเรียนรู้

วิธีการสร้างประโยชน์จากการคัดแยกขยะ รวมทั้งเกดิความต่ืนตวัและมีสว่นรว่มในการ
ลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย มุง่สูช่มุชนต้นแบบปลอดขยะอยา่งยัง่ยืน  
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6. จงัหวดัร้อยเอด็มีพ้ืนท่ีต้นแบบด้านการจดัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
เพ่ิมมากข้ึน สามารถเป็นแหลง่เรียนรู้ และเป็นการปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบทาง
สงัคมในชมุชน 

7. สร้างเครือขา่ยชมุชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งมีสว่นรว่ม 

8. ภาคเอกชนเกดิการต่ืนตวัและให้ความสนใจเข้ารว่มศึกษาความ
เหมาะสมในพ้ืนท่ีจังหวดัร้อยเอด็ และลงทุนในพ้ืนท่ีโดยใชง้บประมาณของตนเอง  
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
1. มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลับมาใชใ้หมไ่ด้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 35 ของ

ปริมาณท่ีเกิดข้ึน ท าให้ขยะมูลฝอยท่ีเข้าสูร่ะบบการก  าจัดท่ีปลายทางมีปริมาณลดลง 
2. มีรูปแบบการจดัท าฐานข้อมูล จ านวน 1 ฐานข้อมูล และรูปแบบการ

เกบ็ขน/คัดแยกขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
3. พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีเข้ารว่มด าเนินกิจกรรม สามารถเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบใน

การจดัการขยะมูลฝอยและสามารถจดัตั้งศูนยส์าธิตการจดัการขยะเหลือศูนยไ์ดค้รบทุกแหง่  
4. ปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก  าจดัหลงัจากด าเนินโครงการ ลดลงไมน่้อยกวา่

ร้อยละ 35 ของปริมาณขยะท่ีเกดิข้ึนในหมูบ่้าน/ชมุชนต้นแบบกอ่นเร่ิมด าเนินโครงการ 
และมีจดุรวบรวมขยะอนัตรายชมุชนอยา่งน้อยชมุชนละ 1 แหง่ 

เชิงคุณภาพ 
1. ชมุชนสามารถคัดแยกขยะตั้ งแตต่้นทาง เกิดการบริหารจัดการขยะท่ี

เกิดข้ึนใหมอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ และการสง่เสริมการน าขยะมูลฝอยกลับมาใชป้ระโยชน์ 
ตามนโยบาย Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

2. เกดิการบูรณาการงานของหนว่ยงานตา่ง  ๆเพ่ือบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ชมุชนรว่มกนั 

3. จังหวดัร้อยเอด็และเทศบาลเมืองร้อยเอด็มีแนวคิดและรูปแบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวิชาการและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัความ
ต้องการและบริบทชมุชนในพ้ืนท่ี 
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