
 
“การจัดการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

นายเจษ  เสียงลือชา 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้อง 



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

  

สถานการณ์ปัญหาขยะในปจัจุบัน 

2559 

27.06 ล้านตัน 
(เฉลี่ย 1.14 กก./คน/วัน) 

 

2560 

27.37 ล้านตัน 
(เฉลี่ย 1.13 กก./คน/วัน) 

 

27.93 ล้านตัน 
(เฉลี่ย 1.15 กก./คน/วัน) 

2561 

ขยะมาจากไหน 

ขยะเป็นของใคร 

จะจัดการกับขยะอย่างไร 
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กฎหมายจัดตั้ง อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

มาตรา 250 อปท. มีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ 
ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

รัฐธรรมนูญปี 2560 

กฎหมายจัดตั้งก าหนดให้ อปท. มีอ านาจหน้าท่ีรักษาความ
สะอาด ท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560  

อปท. เป็นหน่วยปฏิบัติ 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

- แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย    
  ของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 
- มติ ครม. 12 พ.ค. 2558 ให้ มท. เป็นเจ้าภาพ
หลัก  
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  

  ที่มา 

                         นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเติบโตที่เป็นมิตร          
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  



กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

  
หน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง 

ม. 89 (4) 
 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น 
ให้ กทม. มีอ านาจหน้าท่ีด าเนิน
กิจการในเขต กทม. ในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี :               
การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 

 

ม. 62 (7)  
 
ภายใตบ้ังคับแห่งบทบัญญัติให้ 
เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการในเขตเมืองพัทยาในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ :  
การรักษาความสะอาด                          
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 

 

พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. 2542 



กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

  
หน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง 

ม. 45 (7) 
อบจ. มีอ านาจหน้าที่คุ้มครอง 
ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ม. 50 (3) เทศบาลต าบล 

ม. 53 (1) เทศบาลเมือง 

ม. 56 (1) เทศบาลนคร 
มีหน้าที่รักษาความสะอาด
ของถนน หรือทางเดินและ          
ทีส่าธารณะ รวมทั้งการก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

ม. 67 (2)  
อบต. มีหน้าที่รักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ า 
ทางเดินและที่สาธารณะ             
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ         
สิ่งปฏิกูล 
 

13 

พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด                

พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 

พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหาร           

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 



 1. บทบาทหน้าที่ของ มท. 

 1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อปท. 

 1.2 ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ 

 1.3 ให้ สถ. เป็นหน่วยงานต้ังงบประมาณในการบริหารจัดการมูลฝอย  

 1.4 จัดตั้ง คกก.กลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ส่วนกลาง) โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้ค าแนะน า
และก ากับอปท. และ คกก.จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด โดยมี ผวจ. เป็นประธาน และมีส่วนราชการและภาคประชาชน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 



2. บทบาทหน้าที่ของ อปท. 

     2.1 อปท. มีหน้าที่และอ านาจในการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 

      2.2 โดย อปท. ด าเนินการเอง หรือมอบหมายส่วนราชการอื่นหรือ อปท . อื่น ในรูปแบบการรวมกลุ่ม  
          (Clusters) เพื่อร่วมกันก าจัดขยะมูลฝอยได้ 

    2.3 อปท. สามารถมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดหรือจัดหาประโยชน์โดย         
           ท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์เป็นค่าตอบแทน โดยคิดค่าบริการได้ แต่ต้อง ได้รับอนุญาต 
          จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 

      2.4 อปท. ต้องออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดการขยะมูลฝอยการก าหนดอัตรา
          ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย 

    2.5 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย 

 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 



เป้าหมายรวมรายปีของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. / ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง 

50 55 60 65 70 75 

ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

75 85 95 100 100 100 

ของเสียอันตรายชุมชน ได้รวบรวมและ
ส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5 10 15 20 20 30 

มูลฝอยติดเชื้อได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้อง 

80 85 90 95 100 100 

กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายเข้าสู่
ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

60 70 80 90 100 100 

มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 5 10 20 30 40 50 



  “มาตรการต้นทาง  

อถล./อสม./อปพร./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ร้านรับซื้อของเก่า 

กิจกรรม 

2. ตลาด 

3. สถาน
ประกอบการ/

ร้านค้า/โรงงาน ฯลฯ 

กลไก 
3R 

1. ครัวเรือน 

- ให้ความรู้เรื่องขยะ 
- ลดถังขยะในหมู่บ้าน 
- ให้ชุมชนคัดแยกขยะ 
- สร้างถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 
- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
- กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ฯลฯ 

- หมักท าปุ๋ย/น้ ายาชีวภาพ 
- โครงการอาหารสดเป็นอาหารสัตว์ 
- ท าจุดคัดแยกเปลือกผัก/ผลไม้ 
- โครงการใช้ถุงผ้าได้ราคาพิเศษ 
- หนึ่งแผงหน่ึงถุงขยะอินทรีย ์

- ถังคัดแยกขยะ 
- ท าปุ๋ย/น้ ายาชีวภาพ 
- ธนาคารขยะ/กองทุนขยะรีไซเคิล 
- ตลาดนัดรีไซเคิล 

ผู้ประกอบการค้า/
คณะกรรมการ
ตลาด/ผู้ซื้อ 

พานิชย์จังหวัด/
หอการค้า/สรรพกร/สภา

อุตสาหกรรม/ชุมชน
บริเวณรอบข้าง/คนงาน/

ร้านรับซื้อของเก่า 
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  “มาตรการต้นทาง”  

4. หมู่บ้าน
จัดสรร/อาคารชุด 

5. สถานที่
ราชการ/

ส านักงาน/โรงเรียน 

- จุดรวมขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด คัดแยก 
- กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ฯลฯ 

- สร้างถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด คัดแยก เช่น  
ใช้ถุงผ้า, ลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- ธนาคารขยะ/กองทุนขยะ 
- โครงการโรงเรียนพอเพียง 

ผู้น าหมู่บ้าน/กรรมการ
อาคารชุด/ผู้อยู่อาศัย/

อถล./ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด/
หัวหน้าส่วนราชการ/

ข้าราชการ/ครูอาจารย์/
นักเรียน/ผู้ปกครอง 

กิจกรรม กลไก 
3R ประชารัฐ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

  “มาตรการต้นทาง”  

  “ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ด้วยหลัก 3ช” 

1 

ช - ใช้ซ้ า (Reuse) 
คือ การใช้ซ้ าจนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน 
เช่น ใช้กระดาษสองหน้า, ใช้ถุงผ้า 
  

ช - ใช้น้อย  (Reduce) 
คือ การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น 
เช่น ลดถุง, ลดใช้พลาสติก, ลดใช้โฟม 
  

ช - น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
คือ การน าขยะมูลฝอยไปแปรสภาพก่อน
เช่น น าไประดิษฐ,์ แลกสินค้าในชุมชน 

3ช  

1   ลดปริมาณขยะ ณ ต้นทาง ตั้งแต่แหล่งก าเนิดด้วยหลัก 3ช 
 

อปท. มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการ ตามมาตรการ 3 ช โดยมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้
ในพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง  พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
มาตรา 34/1 และประกาศ มท. เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 5 



กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

  “มาตรการต้นทาง”  

  “ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ด้วยหลัก 3ช” 

  “คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง 
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด” 

  “รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” 

1 3 2 

ช - ใช้น้อย (Reduce) 
คือ การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น 
เช่น ลดถุง, ลดใช้พลาสติก, ลดใช้โฟม 
   ช - ใช้ซ้ า (Reuse) 
คือ การใช้ซ้ าจนกว่าจะหมดสภาพการใ้ช้งาน 
เช่น ใช้กระดาษสองหน้า, ใช้ถุงผ้า 
  ช - น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
คือ การน าขยะมูลฝอยไปแปรสภาพก่อน 
เช่น น าไประดิษฐ์, แลกสินค้าในชุมชน 

3ช  
ขยะเปียก  ขยะอันตราย  ขยะท่ัวไป  ขยะรีไซเคิล  

ขยะย่อยสลาย
ได้ :  

เศษอาหาร, 
พืช/ผัก 

ขยะที่ย่อย 
สลายยาก :  

ถุงขนม, ถุงพลาสติก 

ขยะที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้:  
ขวดแก้ว, ขวด

พลาสติก, กระดาษ
,กระป๋อง ฯลฯ  

 

ขยะมีพิษ:  
ถ่านไฟฉาย, 

สเปรย์, 
หลอดไฟ 

3ช  

เครือข่าย 

สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
ในการจัดการขยะ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
อย่างแพร่หลาย 



  “มาตรการต้นทาง”  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

2  คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง ตั้งแต่แหล่งก าเนิด 

2.1 ขยะครัวเรือน  เปลี่ยนจากถัง สู่ ถุงใส 

ขยะย่อย
สลายได้ :  

เศษอาหาร, 
พืช/ผัก 

ขยะที่ย่อย 
สลายยาก :  

ถุงขนม, ถุงพลาสติก 

ขยะท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้:  
ขวดแก้ว, ขวด

พลาสติก, กระดาษ
,กระป๋อง ฯลฯ  

 

ขยะมีพิษ:  
ถ่านไฟฉาย, 

สเปรย์, 
หลอดไฟ 

ถัง ถุงด าติดสติกเกอร์แยกประเภท             ถุงใสแยกประเภท 

ขยะที่ย่อย 
สลายยาก :  

ถุงขนม, 
ถุงพลาสติก 

ขยะที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้:  
ขวดแก้ว, ขวด

พลาสติก, กระดาษ
,กระป๋อง ฯลฯ  

 

ขยะย่อย
สลายได้ :  

เศษอาหาร, 
พืช/ผัก 

ขยะมีพิษ:  
ถ่านไฟฉาย, 

สเปรย์, 
หลอดไฟ 



ขยะเปียกและขยะทั่วไป 

ขยะรีไซเคิล 

2  คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง ตั้งแต่แหล่งก าเนิด 

2.2 ขยะพื้นที่สาธารณะ  จัดวางถัง 2 ประเภท 





แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 

อปท. จัดท าถังขยะ 
แยกประเภท ภายในพื้นที่
สาธารณะ อย่างน้อย 2 
ถัง (ขยะทั่วไป/ ขยะรี
ไซเคิล)  

- ผวจ. ประชุมคณะกรรมการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ร่วมกับ 
อปท. ที่เป็นเจ้าภาพ และตัวแทน 
Clusters เพื่อทบทวนและก าหนด
วิธีการก าจดัขยะ  
- เกาะให้เป็น Cluster เฉพาะ 

เร่งรัดให้ อปท. เจ้าภาพ Cluster 
รายงาน 
แผนด าเนินงานการก าจัดขยะมูลฝอยให้จังหวัด
ด าเนินการต่อไป 

จัง
หวั

ด 
อป

ท.
 

ต้นทาง 
กลางทาง 
ปลายทาง 

- จัดท าถังขยะอินทรีย์รวม ให้ค าแนะน า
วิธีการจัดท าและใช้ขยะอินทรีย์ 
- นอ. ร่วมกับ อปท. ก าหนดให้ทุก
หมู่บ้าน 
มีจุดรวบรวมขยะอนัตราย และ
ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนน าไปรวบรวมไว ้ 

ม.ค. 62 1
3 

ผ 

รอง ผวจ. จัดประชุม 
คณะท างานกลุ่ม 
Cluster  
เพื่อได้ข้อยุติ วิธีการก าจัด
ขยะมูลฝอย  

1 9 
จัด

กิจ
กร

รม
เพ

ื่อเ
ริ่ม

ต้น
 พ

ร้อ
มก

ันท
ั่วป

ระ
เท

ศ 
Ki

ck
 O

ff 
9 มี.ค. 

62 

ผวจ. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ชี้แจงแผนปฏิบัติการ  
ก าหนดเป้าหมายและ
กิจกรรม ให้ อปท. เข้าใจ
ภาพรวม 

3 

นอ. ประชุม อปท.  
ส่วนราชการ ก านัน  
ชี้แจงแนวทางการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย  
ให้ทุกหมู่บ้าน
ด าเนินการ 

4 

- จังหวัดก าหนดและประกาศ
แผนปฏิบัติ เป้าหมายและกิจกรรม 
ในการคัดแยก เก็บขน 
- เริ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะ 

7 

- ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการ
จัดท าสัญลักษณข์ยะแยกประเภท  
- เริ่มรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้าง
วินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3
ช. 

จัดให้ ลงนาม MOU ระหว่าง 
อปท. หลังจากได้ข้อยุติการ
รวมกลุ่มพื้นท่ี Cluster 
รายงาน สถ. 

- จัดท าสัญลกัษณ์ ก าหนดจุด
รวบรวมขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน 
- อบรมผู้น าชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท 
- อบรมครูใน รร.ของ อปท. ในการ 
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อถ่ายทอดให้ 
นร. 
 - ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนครัวเรือน 
หารือเร่ืองวัน เวลา ก าหนดเส้นทาง
เก็บขน 

ประกาศ ประชาสัมพันธ์  
จุดรวบรวมขยะ และการคัด
แยกขยะ 

ประกาศ 
หลักเกณฑ์ 
วัน  
เวลา 
เส้นทาง 
การเก็บขน 

23 

ต้น+กลาง+
ปลาย 

28 

ธ.ค. 61 
20 

ก.พ. 
62 6 

อปท. ประชุม ข้าราชการ  พนักงาน  
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่เก็บขน 
ให้ทราบแนวทางขั้นตอนวิธกีารบริหารจัดการขยะมลู
ฝอย 



  “มาตรการกลางทาง”  

จัดหาภาชนะรองรับเพียงพอ  
และมีการแยกประเภทถูกต้อง 4 สี ภายใน 3 ป ี

จัดระบบการเก็บขนตามวัน เวลา สถานที ่

จัดหายานพาหนะในการเก็บ/ขนที่เพียงพอ 

1 2 
3 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 



  “มาตรการปลายทาง”  

การฝังกลบ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

(Sanitary Landfills) 

การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง  
เช่น โรงไฟฟ้าขยะ 

การแปรรูปเป็นสินค้า 

การก าจัด 
ด้วยพลังงานความร้อน 

• ก าจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 



การบริหารจัดการขยะปลายทาง 
การรวมกลุ่ม Clusters  

รวม 
262 กลุ่ม 

กลุ่มพื้นท่ีขนาดเล็ก (S) 

      240 แห่ง 

กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง (M) 

11 แห่ง 

กลุ่มพื้นท่ีขนาดใหญ่ (L) 

11 แห่ง 

การบริหารจัดการขยะ 
ของกลุ่ม Clusters 

0

50

100

150

200

ฝังกลบ RDF RDF เพื่อกระแสไฟฟ้า ผลติไฟฟ้า อื่นๆ 

162 แห่ง 

27 แห่ง 7 แห่ง 13 แห่ง 

เทคโนโลยีของโรงก าจัดขยะ 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. 1 10 

21 
2 1 1 

0 
5 
10 
15 
20 
25 

สถานะโครงการก าจัดขยะ 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. 

Quick Win รมว.มท.เห็นชอบ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ

คณะกรรมการกลางฯ 11 20 3 โครงการ โครงการ 
โครงการ 

74 แห่ง 

หมายเหตุ : มีกลุ่ม Clusters จ านวน 21 กลุ่ม ท่ีใช้วิธีการบริหารจัดการขยะหลายวิธ ีเช่น RDF กับ อื่นๆ, RDF กับ                 
ฝังกลบ, ฝังกลบ กับ อื่นๆ, ฝังกลบ กับ ผลิตไฟฟ้า, และฝังกลบ กับ RDF เพื่อผลิตไฟฟ้า 

          <500 ตัน/วันข้ึนไป               300-500ตัน/วันข้ึนไป          >300ตัน/วันข้ึนไป  



การด าเนินการโดยให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม                
ในการลดและคดัแยกขยะ 

ณ แหล่งก าเนิด ตามแนวทาง 3Rs 

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 2562  

แนวคิดพื้นฐาน 

ด้านการบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการ และวางระบบ 
ระยะต้นทาง  
การลดและการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
ระยะกลางทาง  
การเก็บ/ขนมีการวางระบบและมีประสิทธิภาพ 

กรอบการด าเนินงาน 

มหาดไทย 
ขับเคลื่อนแนวทางการรวมกลุ่มจัดการขยะมูลฝอย Clusters 
ทุกหน่วยในสังกัดลดใช้ถุงพลาสติกและใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
มีถังขยะแยกประเภททุกหน่วยงานในสังกัด มท. 
 

ใช้น้อย 

ใช้ซ้ า 

ใช้ใหม่ 
กิจกรรม 

จังหวัด 

อปท. 

สร้างจิตส านึกและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ราชการทุกหน่วยในจังหวัดรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
มีถังขยะแยกประเภททุกหน่วยงาน 
ขอความร่วมมือภาคเอกชน สถานประกอบการสนับสนุนการลดใช้
ถุงพลาสติกและโฟม 

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกเรื่องขยะ 
ทุกครัวเรือนลดและคัดแยกขยะ 
วัด โรงเรียน ตลาด คัดแยกขยะ 
จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 
จัดกิจกรรมBig Cleaning Day 
จัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายชุมชน 
มีภาชนะรองรับขยะในสวนสาธารณะ 
และสถานที่ท่องเที่ยว 
รักษาความสะอาดในพ้ืนที ่
ปิด ปรับปรุง แก้ไข หรือฟ้ืนฟูบ่อขยะ 
ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

ระยะปลายทาง 
การจัดการและก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ด้านอ่ืนๆ 
การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 



ด้านการบริหารจัดการ 

รายงานข้อมูลใน มฝ.2 

ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย 

จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อ าเภอ และ อปท. และให้คณะกรรมการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทุกระดับ (รวมจังหวัด) ประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 

 “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” อย่าง
น้อย 1 สาย 

“1 อปท. 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส.” อปท. ละ 2 โครงการ 

“ห้องน้ าท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย”  

เป้าหมายอื่นๆ 

100% 

100% 

6 ครั้ง/ปี 

100% 

100% 

100% 



100% 

100% 

40% 

100% 

60% 

6 ครั้ง/ปี 

ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช/3R อย่างน้อย อปท. ละ 1 โครงการ 

ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ 

ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียก 

จัดท าถังขยะเปียกรวม 

ศพด./รร./ตลาดในสังกัด อปท. จัดท าถังขยะเปียก  

ขยะที่เกิดข้ึนในปี 62 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

ครัวเรือนเข้าร่วมเครือขา่ย อถล. 

จัดตั้งกลุ่มเพื่อน าขยะที่คัดแยกแล้วไปท าให้มีมูลคา่ อปท. ละ 1 กลุ่ม และด าเนินการ
กิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ 

อปท. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมให้ อถล. ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 



100% 

80% 

100% 

100% 

ด้านการจัดการขยะกลางทาง 

มีภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว 

อปท. มีการวางระบบการเก็บขนให้สอดคล้องกับพื้นที่ (เฉพาะที่ที่มีการเก็บขน) 

หมู่บ้าน/ชุมชน จัดต้ัง จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 

ขยะอันตรายชุมชนที่จัดเก็บและรวบรวม ส่งไปก าจัดส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ขยะที่เกิดข้ึนและเก็บขนในปี 62 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

Clusters มีการด าเนินการก าจัดขยะ หรือมีแผนด าเนินการ 

ด้านการจัดการขยะปลายทาง 

100% 

80% 

100% 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการจัดการขยะมูลฝอย 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ได้รับการจ ากัดอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

2. ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่า 

3. ลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
งบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 

4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการ

ขยะในชุมชน 

5. บ้านเมืองมีความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

6. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่
ถูกต้องและตกค้างได้รับการแก้ไข 

ปรับปรุง บ าบัด ฟื้นฟู 
 

7.ประชาชนมีวินัยและจิตส านักในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยมากขึ้น 



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

  


