
 
กรอบการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน  

“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้น
ทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุ มชนไม่ได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง 
และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) 

กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย 
1. ก าหนดเป้าหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  

(พ.ศ. 2559 – 2564) 
2. วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ  แนวนโยบาย 

ของกระทรวงมหาดไทย ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นฐานคิดในการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน  
(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: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่  
และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและ
ประชาชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

5. การน ากรอบนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 

 พันธกิจ 
  1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกฎหมายอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณการเกิด 



ขยะมูลฝอยชุมชนส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: 
ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
  3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือน าไปจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ 
 

วัตถุประสงค์ 
   1. เ พ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปี งบประมาณ พ .ศ.  2563                             
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 
  2. เพ่ือให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 
  3. เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับบริบทของพ้ืนทีแ่ละสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
 

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

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ1 ไม่น้อยกว่า 

50 55 60 65 70 75 

2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ2,3 

75 85 95 100 100 100 

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ
ส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 

5 10 15 20 25 30 

4. มูลฝอยติดเขื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

80 85 90 195 100 100 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 

60 70 80 90 100 100 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง 

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 ์



เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
1. ขยะมูลฝอยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 2.  ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  3. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
  4. ขยะอันตรายได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 5. ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพ่ิมข้ึน 
 6. การด าเนินการเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของท้องถิ่นและจังหวัด 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง 

 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
 1.2 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
 1.3 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการ 

ขยะมูลฝอย 
2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
  2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 

ในที่สาธารณะและหรือสถานท่ีท่องเที่ยวทุกแห่ง 
  2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนหรือมีประกาศเก็บขน 

ขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
  2.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
  3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80 ได้รับ 

การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  3.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 
  3.3 กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100  

ในแต่ละจังหวัดมีการจัดท าแผนการจัดการขยะมูลฝอย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

 
 

 


