


ถอดบทเรียนจังหวัดท่ีมีผลงานดีเด่น 
ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจ าปี พ.ศ. 2561 

จังหวัดลพบุรี  
1. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
    1.1 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง 
  ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาด  

เช่น ไม่เห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะก่อนที่จะน าไปทิ้งในที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้        
หรือทิ้งนอกพ้ืนที่ และยังขาดความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะ 

    1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลางทาง 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บขน   

และก าจัดไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพ่ือรองรับการคัดแยก
มูลฝอย   

 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับที่มีบทลงโทษไม่เข้มงวด 
    1.3 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลายทาง 
 บ่อขยะใกล้เขตชุมชน ยังด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
2. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ให้สอดคล้องกับปัญหาในข้อ 1) 
    2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้วยการจัดประชุม อบรม สัมมนา 

ท าเสียงตามสาย เพ่ือชี้แจงสถานการณ์ปัญหาขยะ ให้ความรู้ความเข้าเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะต้นทาง 
การใช้ประโยชน์ของขยะโดยให้รู้จัก หลัก 3R  

    2.2 จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
รักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการกระตุ้น           
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 

    2.3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล   
และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.4 ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา และต้อง
ด าเนินการอย่างจริงจัง ตามบทลงโทษหากประชาชน เอกชน ไม่ปฏิบัติตาม 

    2.5 จังหวัดลพบุรี มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) จ านวน 4 Clusters ดังนี้  
        Clusters ที่ 1 ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลต าบลท่าศาลา เทศบาล

ต าบลกกโก เทศบาลต าบลป่าตาล องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนต าบลทะเลชุบศร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันหมาก องค์การบริหารส่วนต าบล   
โคกล าพาน โดยมีเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นเจ้าภาพ 

        Clusters ที่ 2 ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงงา องค์การบริหารส่วนต าบล  
บางกะพ้ีดงพลับ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพ่ึง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทราย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
สนามแจง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหินปัก โดยมีเทศบาลเมืองบ้านหม่ี 
เป็นเจ้าภาพ 



       Clusters ที่ 3 ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก โดยมีเทศบาลต าบล      
โคกส าโรง เป็นเจ้าภาพ  

        Clusters ที่ 4 ประกอบด้วย เทศบาลต าบลท่าโขลง เทศบาลต าบลบางงา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางคู้ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง โดยมีเทศบาลต าบลท่าวุ้ง เป็นเจ้าภาพ 

   2.6 จัดให้มีแนวทางการด าเนินการให้บ่อขยะที่ยังไม่ถูกหลักวิชาด าเนินการให้ถูกหลักวิชาการ เช่น 
การเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) การฝังกลบขยะมูลฝอยเชิงวิศวกรรม หรือ การฝังกลบขยะ  
มูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) ต่อไป 

3. ถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
3.1 ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายจังหวัดลพบุรี สะอาด 

โดยมีกลไกของคณะกรรมการมูลฝอยจังหวัด ซ่ึงมีองค์ประกอบของคณะท างานได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน         
ภาคประชาสังคม ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือก ากับทิศทางและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในจังหวัดลพบุรี 
โดยมีแนวคิดส าคัญที่ยึดหลัก 3R ประชารัฐ ที่มุ่งให้เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ ต้นทาง กลางทาง    
และปลายทาง   

3.2 สนับสนุนให้มีการถอดบทเรียนความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนที่มีอยู่  โดยมีการพัฒนา          
และถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชน
ใกล้เคียง 

3.3 พัฒนาการจัดการขยะชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล สวัสดิการ
ชุมชนการคัดแยกขยะ  

3.4 ส่งเสริมด้านการแปรรูปขยะมูลฝอยและประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ซ่ึงสามารถท าให้เกิดรายได้  
นอกจากจะได้ความรู้เพ่ิมแล้วยังสามารถช่วยให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนมากขึ้น   

3.5 การสร้างวิสาหกิจชุมชน โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนในการน าปุ๋ยหมัก  และ
ผลิตภัณฑ์น้ าจุลินทรีย์ ที่ผลิตได้จากขยะอินทรีย์น าไปใส่บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพ่ือน าไปขายส่ง หรือจ าหน่าย
ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน เป็นต้น 

3.6 ภาพความส าเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซ่ึงความร่วมมือจากส่วนใดส่วนหนึ่งของจังหวัดลพบุรี
จงึได้ขับเคลื่อนและเดินหน้าไปพร้อม ๆ กันทุกภาคส่วนในการก้าวสู่ความเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ตลอด
ระยะเวลาการด าเนินการที่ผ่านมา จังหวัดลพบุรี ได้มีช่องทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนและบรรเทาแก้ปัญหา
ด้านการบริหารจัดการขยะในระดับจังหวัด ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี ซ่ึงมีกระบวนการและขั้นตอนและ
ช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาที่เก่ียวกับการจัดการขยะในจังหวัดลพบุรี และในระดับ
พ้ืนที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีช่องทางทั้งสายด่วน สายตรง  และระบบออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ซ่ึงผลจากการด าเนินงานพบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับปัญหาการจัดการขยะเข้าสู่ระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

4. ผลงานดีเด่นหรือนวัตกรรมในการจัดการ 
   จากการด าเนินงานเชิงรุก และขยับไปพร้อม ๆ กันของทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี ท าให้          

ในปัจจุบัน ได้เกิดรูปธรรมความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะ ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ  
ในระดับประเทศ  เช่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค า “ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” นวตักรรมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  (การจัดการขยะ) และเทศบาล
ตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการขยะ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รางวัลชุมชนปลอดขยะ โครงการชุมชน



ปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู อ าเภอเมือง /ชุมชนพัฒนา
สามัคคี เทศบาลต าบลพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม ชุมชนท่ามะนาว องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว 
อ าเภอชัยบาดาล ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ กลไกและทุน     
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการขับเคลื่อน “ลพบุรี จังหวัดสะอาด” ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน ที่เป็นก าลัง
ส าคัญ นั่นคือ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ  อถล. ซ่ึงก็คือประชาชนที่สมัครใจเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร   
ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย ต้ังแต่ระดับครัวเรือน พ้ืนที่ สาธารณะ ซ่ึงปัจจุบัน จังหวัดลพบุรี มี อถล. 
ทั้งสิ้น 86,220 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.21  โดยมีกิจกรรมส าคัญได้แก่ กิจกรรม Big cleaning/กิจกรรม    
การคัดแยกขยะมูลฝอยและน าไปใช้ประโยชน์ /ตลาดนัดรีไซเคิล /ผ้าป่าขยะ/การลดใช้พลาสติกและโฟมบรรจุ
อาหาร/การขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ าสาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยว ซ่ึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ซ่ึงจากการร่วมดู ร่วมคิด และร่วมท า ได้น าไปสู่การพัฒนาที่ก่อเกิดปัญญาจาก “ปัญหาขยะ และขยะมีปัญหา”   
สู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับทิศทางการจัดก ารขยะมูลฝอย 
ในปัจจุบันและอนาคต  โดยการเปลี่ยนขยะเป็นโอกาส เปลี่ยนภาระเป็นพลัง โดยการน าขยะมาใช้ประโยชน์  
ในนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น    

 1. นวัตกรรมประเภทเครื่องใช้หรือสิ่งประดิษฐ์ เช่น เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล   

 2. นวัตกรรมประเภทการแปรรูปขยะมูลฝอย  เช่น กระเป๋าประดิษฐ์จากซองกาแฟ การประดิษฐ์
ดอกไม้จากสลากลอตเตอรี่   

 3. นวัตกรรมประเภทการรวมกลุ่มทางสังคม  ได้แก่ ธนาคารกองทุนขยะเพ่ือสวัสดิการสังคม ผ้าป่า
ขยะสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุ   

 4. นวัตกรรมประเภทอ่ืน ได้แก่ โครงการชุมชนไร้ถังขยะ ถนนปลอดถังขยะ โครงการตลาดนัดไร้ถุง  
ซ่ึงก่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่า จากขยะ และสิ่งของเหลือใช้ น ากลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ในปีงบประมาณ 
2561 มีจ านวนขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 90,999 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของจ านวนขยะที่เกิดขึ้น  
ในปี 2561 นับเป็นการลดขยะในชุมชนได้จากการน าขยะพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการลดปริมาณขยะในชุมชน
ได้เป็นอย่างดี 

การด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเป็นแบบอย่าง (best practice)  
1. โครงการผู้ตรวจการของเหลือใช้ต าบลโพตลาดแก้ว อ าเภอท่าวุ้ง   
 1.1 เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการของเหลือใช้

ให้แก่เด็กและเยาวชน 
 1.2 เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะบริเวณข้างถนนและสถานที่สาธารณะในชุมชน 
 1.3 สร้างรายได้ให้แก่เด็กเยาวชนในการขายของเหลือใช้ไปรีไซเคิลเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ 
 1.4 ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมในช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 1.5 ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการพัฒนาชุมชนและบ้านเกิด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
2. โครงการเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ ใช้ร่วมกันเป็นกลุ่มบ้านใกล้เคียงแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล 

 
3. ชุมชนแห่งความพอเพียง บ่อก๊าซชุมชน ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล  
 ผลงานด้านการบริหารจัดการพลังงานที่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนทั้งในครัวเรือน  

การประกอบอาชีพ ไปจนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ
เข้ามาเรียนรู้เพ่ือไปต่อยอดใช้ในชุมชนตนเองได้ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
         
 



4. เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ด าเนินโครงการชุมชนไร้ถัง (ชุมชนนี้ไม่มีขยะ) เป็นโครงการที่ภาค
ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของเทศบาลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะแต่ละปีเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับเทศบาลประสบปัญหาไม่มีสถานที่ท้ิงขยะและในอนาคตอันใกล้จะไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ เทศบาล      
จึงได้น าชุมชนไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และได้ประกาศปฏิญาณดอนแก้วร่วมกันว่า  
จะไม่มีถังขยะในพ้ืนที่ ประกอบกับการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จึงได้น ามาปรับใช้  
ในเขตเทศบาล โดยชุมชนได้ร่วมกันคัดแยกขยะลดปริมาณการเกิดขยะ มีการแปรรูปขยะ เกิดเครือข่ายชุมชน
ในรูปแบบวิทยาการชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการขยะซ่ึงกันและกัน เช่น การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ การลด
ถังขยะในชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนจ านวน 11 ชุมชน จาก 34 ชุมชน เป็นชุมชนปลอดถังขยะและทุกชุมชนได้เข้าร่วม
โครงการชุมชนไร้ถัง ผลการด าเนินงานส่งผลให้ปริมาณขยะลดจากเดิมวันละ 19 ตัน เหลือประมาณ 12 ตัน 
รอบการจัดเก็บนานขึ้น ผลการด าเนินการมีความก้าวหน้าไปได้ด้วยดีใน 3 ปีที่ผ่านมา เทศบาลมิต้องเสีย
งบประมาณในการจัดซ้ือถังขยะ ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะสิ่งแวดล้อมสวยงาม และที่ส า คัญ  
เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลโก่งธนู อ าเภอเมืองลพบุรี  
  5.1 ใช้รูปแบบระบบการบริหารจัดการขยะแบบประชารัฐ จัดต้ังขึ้นเป็นฌาปนกิจสงเคราะห์

กองทุนธนาคารขยะ 
  5.2 สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยรณรงค์ให้คน ใน

ชุมชนใช้พวงหรีดจักรสานลดปริมาณขยะในงานศพ 
  5.3 ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นจากการบริหารจัดการขยะท าให้ชุมชนสะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย มีนวัตกรรมในการประดิษฐ์ มีจุดรวมขยะอันตราย 
 



 
 
 
 
             
 
        
 
 
 
 
 
 
 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงค่อม อ าเภอชัยบาดาล  
 จัดต้ังกลุ่มสนใจและจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง เช่น การฝึกอบรมท าปุ๋ยหมัก ท าก๊าซชีวภาพ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอย/วัสดุเหลือใช้ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีท าปุ๋ย
หมักชีวภาพการน ายางรถยนต์ที่รับซ้ือจากสมาชิกโครงการฯ น ามาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้ เยาวชน
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลม่วงค่อม  ได้ร่วมกันจัดต้ังกลุ่มท าถังขยะจากขวดน้ าพลาสติกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
ต าบลม่วงค่อม ชักชวนชาวบ้านน ากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ท าเป็นเครื่องออกก าลังกายและต้ังชื่อว่า “กะลา
สามัคคี” ฯลฯ 

 



 
5. บทบาทของภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จ 
 การด าเนินงานบริหารจัดการจังหวัดสะอาด ได้ก่อให้เกิดรูปธรรมความส าเร็จอีกประการหนึ่งที่จับต้องได้ 

นั่นคือ การมีสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดน่าอยู่ ในถนนสายหลัก สายรอง  สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด 
ให้มีความสวยงานดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือ
ของคนลพบุรี ในการร่วมด้วยช่วยกัน ดูแลจากหน้าบ้าน สู่การดูแลชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ โดยหัวใจ       
ของความส าเร็จในการด าเนินงานลพบุรีเมืองสะอาด คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตามดู และร่วมรับประโยชน์อย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการขยะในทุกระดับ โดยจังหวัด
ลพบุรี ได้ถือเป็นแนวทางร่วมกันในการเน้นย้ าและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทุกระดับ  ทั้งในด้านการ
จัดท าแผนการจัดการขยะ การสื่อสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ตลอดจนการมีโครงสร้างการท างานในทุกระดับที่ให้มีภาคประชาชนร่วมเป็นคณะท างาน และมีบทบาทในการ
เป็นเจ้าภาพร่วมการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน  โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจังหวัดสะอาด  
lopburi Model จังหวัดสะอาด  ได้แก่  บวร.+ค (บ้าน (ครัวเรือน) +วัด+ราชการ+เครือข่าย) บ้าน ได้แก่        
การให้ประชาชนในแต่ละครัวเรือนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทา ง/วัด เป็นศูนย์รวมใจของชุมชน        
และศูนย์รวมทุกกิจกรรม/ราชการ : หนุนเสริม เป็นเจ้าภาพร่วมกับประชาชน/เครือข่าย  ภาคเอกชน หน่วยงาน
องค์กรสาธารณะประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถอดบทเรียนจังหวัดท่ีมีผลงานดีเด่น 
ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจ าปี พ.ศ. 2561 

จังหวัดเลย 
1. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 1.1 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง 
 (1) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง และหน่วยงานของ

รัฐไม่ได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 
 (2) ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกและไม่มีวินัยในการทิ้งขยะ มีการทิ้งขยะลงในที่หรือทาง

สาธารณะ 
 (3) ขาดการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับประชาชนอย่างจริงจัง

ต่อเนื่องในการเรื่องการจัดการขยะต้นทาง เช่น การรณรงค์ 3Rs หรือการคัดแยกขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ 
เป็นต้น 

 1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลางทาง 
 (1) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไม่สามารถเก็บขนได้ในวันเดียวท้ังหมด ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง

ตามแหล่งชุมชน ขยะมูลฝอยตกค้างเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบรวนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังขาดรถส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชน

ไปยังที่ก าจัดหรือรถเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเก่า ช ารุด ไม่สามารถเก็บขนขยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ต้องเก็บข นไปก าจัด

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ต้องเดินทางไกลในการน าขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น 
และท าให้มีขยะมูลตกค้าง 

 1.3 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลายทาง 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง หรือมีแต่เปน็

สถานที่ท่ีไม่ได้ขออนุญาต และการก าจัดเป็นแบบเทกองที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 
 (2) ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปทิ้งยังแหล่งก าจัดปลายทางมีปริมาณมาก ท าให้มีสถานที่ส าหรับ

ก าจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ เพราะประชาชนไม่ได้มีการคัดแยกขยะมาจากต้นทางก่อนขยะมูลฝอยจึงมีจ านวนมาก  

2. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ให้สอดคล้องกับปัญหาในข้อ 1) 
 จังหวัดเลย ตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย มุ่งด าเนินการตามแผน ปฏิบัติ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า 
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเท่ียว การค้าและการลงทุนภายใต้การพัฒนาท่ีย่ังยืน ” จึงก าหนดกรอบ
ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ภายใต้ Road map การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ  

 (1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานการณ์ที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)  
 (2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)      

เน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมก าจัดโดยใช้เทคโนโลยี
แบบผสมผสานเน้นการแปรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 (3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย  



 (4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนและบังคับใช้
กฎหมายและจะด าเนินการโดยยึดแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

 3.1 ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จที่ส าคัญเป็นล าดับแรก คือ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้ความส าคัญ 
โดยเริ่มมาต้ังแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในอดีต ได้แก่ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ จนมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ท่านปัจจุบัน ได้แก่ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ได้ให้ความส าคัญที่จะท าให้เมืองเลยเป็นเมืองที่สะอาด การก าหนด
วิสัยทัศน์จังหวัด และก าหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความสะอาด รวมทั้ง การด าเนินกิจกรรมเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีให้ประชาชนได้น าไปท าเป็นแบบอย่างในหลายกิจกรรมที่เก่ียวกับความสะอาด และการลดขยะมูลฝอย      
ในชีวิตประจ าวัน 

 3.2 จังหวัดเลยได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเลย (Road Map) ก าหนด
ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการ ในช่วงเวลาปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561 ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้  

       1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมถ่ายทอดบทเรียนจากการรับฟังบรรยาย และ/หรือ 
การศึกษาดูงานแก่ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการชุมชนหัวหน้าคุ้ม อสม. 

       2. อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมา ย รองนา ยกองค์การบริหา รส่วนจังหวัด /             
รองนายกเทศมนตรี/รองนายกององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบขับเคลื่อนงาน โดยการแต่งต้ังคณะท างาน 

       3. ค้นหาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความพร้อมในพ้ืนที่เพ่ือเป็นห มู่บ้าน/ชุมชน น าร่อง ในการคัด
แยกขยะ 

       4. คณะท างานลงพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน น าร่อง เพ่ือเตรียมความพร้อม (เสริมสร้างองค์ความรู้/
กระบวนการด าเนินงานและอ่ืน ๆ) 

       5. เก็บข้อมูลปริมาณขยะของหมู่บ้าน/ชุมชนน าร่องก่อนเริ่มด าเนินการ (เพ่ือเป็นฐานวัด
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน) 

       6. หมู่บ้าน/ชุมชน น าร่อง จัดวางแผนการคัดแยกขยะ 
       7. หมู่บ้าน/ชุมชน คัดแยกขยะตามแผนฯ จัดต้ังกองทุนธนาคารขยะจัดระบบสวัสดิการ          

แก่สมาชิกกองทุน เช่น ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ, ช่วยเหลือการคลอดบุตร, ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
       8. ขยายผลการจัดต้ังธนาคารขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
       9. อ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามผลการด าเนินการของหมู่บ้าน/ชุมชน        

อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง 
       10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติต่อจังหวั ด           

(ผ่านอ าเภอ) 
       11. ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายอ าเภอ ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจประชาชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย  



 3.3 จังหวัดเลยได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เพ่ือพิจารณาแผนงาน/
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ (ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) และได้จัดท า
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2560 – 2561) โดยก าหนด     
กลยุทธ์ ดังนี้  

  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  จังหวัดเลย ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงมีการด าเนินการร่วมกันครบทุกหน่วยงาน ได้แก่ ส่วนราชการ  
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

 3.4 ก าหนดขั้นตอน และกระบวนการด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 โดยเน้นการจัดการขยะ    
มูลฝอยที่ต้นทาง ดังนี้  

     (1) คัดแยกขยะส่วนราชการ เพ่ือเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้กับประชาชนเพ่ือน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ จึงได้จัดท าโครงการ “ส านักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste Office) โดยให้ 
ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีส านักงานต้ังอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย และบริเวณโดยรอบ จ านวน 3 5 
หน่วยงาน คัดแยกขยะ จัดหาภาชนะ เพ่ือรวบรวมขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้ น ามาจ าหน่าย มีส่วนราชการ
น ามาขายมีปริมาณขยะรีไซเคิล จ านวน 3,862 กิโลกรัม 

  (2) ระบบธนาคารขยะ/กองทุนขยะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐ – 2561 ได้มีการจัดต้ัง
กองทุนธนาคารขยะนับถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ านวน 94 แห่ง  ซ่ึงถือเป็นการจัดการขยะต้นทาง โดยใช้
หลัก 3 R  ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางหรือในครัวเรือน เริ่มด้วยแยกขยะเปียก
หรือขยะอินทรีย์เพ่ือท าปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกก็น ามารวมกลุ่มเพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
เช่น เงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก  

  (3) การดูแลถนนสายหลัก สายรองและแหล่งท่องเท่ียว  
              จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญมากมาย จึงเล็งเห็นความส าคัญกับการ

ดูแลถนนสายหลัก สายรองและแหล่งท่องเที่ยว จึงมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (3.1) จัดให้มี “หน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเก็บ

ขยะ”  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วออก
เก็บขยะ ทุกแห่ง  

 

  (3.2) ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเก็บขยะสองข้าง   
เป็นประจ า ทุกสัปดาห์ , กิจกรรม Big Cleaning Day  
วันส าคัญต่าง ๆ 

 



 (3.3) เทศบาลเมืองเลย จัดท าโครงการ “เสาร์พัฒนา” ในทุกวันเสาร์ ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ต้ังแ ต่ พ.ศ.  2 556  ด า เนิน การปรับปรุ งภูมิทัศน์  ล้า งถนน ก าจั ดขยะมูลฝอย  ก า จัดวั ชพืช          
สถานที่สาธารณะ บริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก สายรองภายในเขตเทศบาลเมืองเลย มีการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และคณะกรรมการชุมชน  นอกจากนี้ได้มีส่วนรวมของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  มณฑลทหารบกที่ 28 เรือนจ าจังหวัดเลย ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองเลย 

  (3.4) เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดท าโครงการ “Pick and Walk: เดินเก็บขยะไป”  
เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล เก็บเศษขยะ
บริเวณถนนสายหลัก  สายรองและสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน   
เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกก าลังกายในระยะทางพอสมควรและเก็บขยะไปด้วยท าให้บ้านเมืองเกิดความสะอาด  
และเป็นระเบียบร้อยมากขึ้น เริ่มโครงการต้ังแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561 รวม 20 ครั้ง  

 
 

 
  
 
 
  (4) การจัดการขยะท่ัวไป (พลาสติกทุกชนิด โฟม กล่องนมฯ)  
 จังหวัดเลย ได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เชิญองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ร่วมกับบริษัทกรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จ ากัด มาให้ความรู้  ความเข้าใจในการแยก
ถุงพลาสติก สร้างมูลค่ากับพลาสติก เพ่ือไม่ให้มีขยะตกค้างในพ้ืนที่ และน าไปขยายผลต่อหมู่บ้าน/ชุมชน  
โดยให้มีการรวบรวมถุงพลาสติก หลอดกาแฟ ถุงน้ ายาปรับผ้านุ่ม ซองกาแฟ ฝาขวด ฯลฯ เพ่ือก าจัดขยะต้นทาง 

 
 
 
 
 
 
   (5) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง หรือ ณ แหล่งก าเนิด โดยน าขยะมูลฝอยชุมชน

กลับมาใช้ประโยชน์พ้ืนที่จังหวัดเลย ได้แก่ กิจกรรมการจัดต้ังตลาดนัดรีไซเคิล ผ้าป่าขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล 
ร้านศูนย์บาท การเลี้ยงไส้เดือนดินจากขยะ การจัดท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ การจัดท าปุ๋ย การจัดท าก๊าซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์/มูลสัตว์ การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน   

 

  

 



   (6) การจัดการขยะอันตรายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที่มีการรวบรวม
ขยะอันตราย ในหมู่บ้านชุมชน จ านวน ๑,๐28 แห่ง ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยจัดให้มีการรวบรวม
ขยะอันตรายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายให้จัดท า TOR  
เพ่ือขนย้ายไปก าจัดที่สถานที่ก าจัดขยะอันตรายที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ  

 

 

 

 

 
   (7)  การจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา จังหวัดเลยมีโรงเรียนและสถานศึกษา จ านวน 

898 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 – 3 จ านวน 518 แห่ง 
และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 24 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 336 แห่ง ได้ด าเนินกิจกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในสถานศึกษาทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของสถานศึกษา ในพ้ืนที่ของจังหวัดเลย  

4.  ผลงานเด่นหรือนวัตกรรมในการจัดการ 

 4.1 เครื่องอัดขึ้นรูปจานจากวัสดุธรรมชาติ ของกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้คิดประดิษฐ์วัสดุมาใช้ทดแทน
โฟม และประดิษฐ์เครื่องอัดขึ้นรูปจานจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือทดแทนกล่องโฟมและพลาสติก  ส าหรับวัสดุ
ธรรมชาติ ที่จะน ามาใช้แทนถ้วยโฟม มีคุณสมบัติ ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับภาชนะที่ต้องการขึ้นรูป มีผิว       
ใบเรียบ ใบมีเส้นใยที่แข็งแรง น้ าหนักเบา ใบเหนียว ไม่กรอบแตกง่าย มีความยืดหยุ่น หาได้ง่ายในท้องถิ่น  
เช่น ใบทองกวาว  ใบหูกวาง ใบกุง (ใบตองกุง) หรือกาบหมาก เป็นต้น  และที่ขาดไม่คือแป้งมันส าปะหลัง
ละลายน้ า น าไปต้ังไฟอ่อนๆ คนให้ทั่ว จนสารละลายแป้งมันส าปะหลังเปลี่ยนจากสีขาวข้นไปเป็นสีขาวใส 
ลักษณะคล้ายวุ้น และมีความเหนียวคล้ายกาว ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เพ่ือน าไปใช้ทาผิวหน้าของแผ่นใบไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
  



4.2 ผลิตภัณฑ์ “ตาโขนรักษ์โลก”  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : ตาโขนรักษ์โลก ของนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวล าภู 

 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ตาโขนช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากวัสดุเหลือใช้และเศษวัสดุ

จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้มีความสวยงาม คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ และสามารถน าไปต่อยอดได้
ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประจ าอ าเภอและจังหวัด โดยมีการใส่ลวดลายของผีตาโขน
อันเป็นประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวด่านซ้าย เพ่ือให้เป็นจุดเด่นของชิ้นงานและให้มีเอกลักษณ์    
ของท้องถิ่น และยังเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาอีกด้วย 

 4.3 ส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องอัดขยะผลิตจากวัสดุเหลือใช้” เทศบาลต าบลท่าลี่ ได้คิดค้นเครื่องอัดขยะ 
โดยใช้วัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ป้ายโครงการเก่า , เกลียวจากขาต้ังเวที และล้อรถจักรยานเก่า เพ่ือใช้ส าหรับอัดขยะ 
ขวดพลา ส ติก  กร ะป๋ อง  หรื อถุ งพลา ส ติก ให้ เ ป็ น ก้อน  เ พ่ือปร ะหยั ด พ้ืนที่ ใ ช้ ก า ร จั ด เ ก็บขย ะ  
รีไซเคิล 

 
 

 
 
 
 

 
 

 4.4 ไม้กวาดหยากไย่ผลิตจากขวดน้ าและไม้กวาดจากสายโทรศัพท์  
         ไม้กวาดหยากไย่ผลิตจากขวดน้ า วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ขวดน้ าที่มีสี ขวดนมเปรี้ยว  

และท่อ PVC 
 ไม้กวาดจากสายโทรศัพท์ วัสดุที่ใช้ ได้แก่ สายโทรศัพท์แบบเก่า , รองเท้า 

ฟองน้ าท่อ PVC และขวดพลาสติก  



 4.5 นวัตกรรมการสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะ “โครงการคัดแยกแลกเครื่องเขียน” 
  เทศบาลต าบลท่าลี่ และโรงเรียนเทศบาลท่าลี่ จัดท าโครงการ “คัดแยกแลกเครื่องเขียน” 
จดัท าขึ้นเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนและเป็นการปลูกจิตส านึกในการคัดแยกขยะให้กับเด็ก เยาวชน  โดยให้
นักเรียนน าขยะจากบ้านเพ่ือน ามาขาย (แลก) เครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา และอ่ืน ๆ ในวันศุกร์
สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน 

 
 
 

 
 
 
5. บทบาทของภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จ 
 5.1 ผู้บริหารจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ความส าคัญ 
    5.2 จังหวัดเลยมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย      

ภาคส่วนต่างๆ ดังนี้  1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย รับผิดชอบ หมู่บ้าน/ชุมชน               
2) ส านักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย รับผิดชอบ ภาคส่วนราชการ 3) ส านักงาน
ศึกษา ธิกา รจังหวัดเลย รับผิดชอบ  สถานศึกษา 4) ส านักงานอุตสา หกรรมจังหวัด เลย รับผิ ดชอบ 
ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 5) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย รับผิดชอบ วัด 6) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย รับผิดชอบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 7) ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย รับผิดชอบ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบ หมู่บ้าน/ชุมชน  

    5.3 สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย เข้ามามีส่วนร่วมในการณรงค์ฯ โดยสามารถขยายผล    
ไปยังห้างสรรพสินค้า โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5.4 เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบของจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชกา ร            
ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการอย่างจริงจัง 

 5.5 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และภาคเอกชนให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 5.6 ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และตลาด ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอย

ร่วมกับจังหวัดเลย 
 

 
ผลส าเร็จในการด าเนินงานในปี 2561 

 
 
 

 
 
 
 
 



ถอดบทเรียนจังหวัดท่ีมีผลงานดีเด่น 
ในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจ าปี พ.ศ. 2561 

จังหวัดล าพูน 
 

1. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 1.1 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง 
  จังหวัดล าพูนมีประชากรแฝงที่เข้ามาท างานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือประมาณ 70,000 คน 

และส่วนใหญ่อาศัยในหอพัก ส่งผลกระทบให้ปริมาณขยะในภาพรวมเพ่ิมขึ้น 
 1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลางทาง 
 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน จ านวน 57 แห่ง มีการจัดการ

ขยะมูลฝอยโดยการจ้างเอกชนน าไปก าจัด 26 แห่ง อปท. ด าเนินการเอง 10 แห่ง และประชาชนจัดการกันเอง     
ตามหลัก 3Rs 21 แห่ง ซ่ึงในกรณีที่แห่ง อปท. ด าเนินการเอง 10 แห่ง และประชาชนจัดการกันเอง อาจจะใช้
พ้ืนที่ในการก าจัดยังไม่ถูกต้องเพราะบางแห่งอยู่ในพ้ืนที่ป่า 

 1.3 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลายทาง 
 (1) จังหวัดล าพูนยังไม่มีสถานที่ก าจัดขยะภาพรวมของจังหวัด ซ่ึงเทศบาลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบลที่จ้างเอกชนน าไปก าจัด ได้ส่งไปก าจัดนอกพ้ืนที่ในสถานที่ของเ อกชน ณ อ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ 

 (2) จังหวัดล าพูนได้ก าหนดการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ( Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน เป็น 2 โซน ได้แก่ โซนเหนือ มี อบจ.ล าพูน เป็นเจ้าภาพ
หลัก แต่ยังไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ และโซนใต้ มี ทต.วังดิน เป็นเจ้าภาพ พ้ืนที่พร้อมแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สถ. หรือยังไม่มีเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 

 (3) บ่อขยะตามหมู่บ้านของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลที่ให้ประชาชนจัดการกันเอง
หรือจัดการเองยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและต้ังในพ้ืนที่ป่ายังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  

2. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ให้สอดคล้องกับปัญหาในข้อ 1) 
    2.1 จังหวัด อ าเภอ ส่วนราชการ ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน  
    2.2 กรณีบ่อขยะของ อปท. และหมู่บ้านที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สนง.ทสจ.ล าพูน ได้

ด าเนินการสั่งปิดเรียบร้อยแล้ว  
    2.3 ในการให้ อปท. ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ได้ให้ อปท. ทุกแห่งเร่งรัดการออก

ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ต่อไป 

    2.4 ในการจัดท าระบบการจัดการขยะแบบรวมกลุ่ม Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ติดปัญหาไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ เนื่องจากมีการต่อต้านของประชาชนและพ้ืนที่น่าจะด าเนินการได้เป็นพ้ืนที่ป่า ไม้ 
แต่การขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้ด าเนินการมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ในอนาคตหากภาคเอกชนเข้ามาลงทุนด าเนินโครงการ
จัดการขยะแบบครบวงจรกับ ทต.วังดิน ซ่ึงเป็นเจ้าภาพโซนใต้ จังหวัดล าพูนอาจจะมีการปรับปรุง การรวมกลุ่ม
พ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนให้เหลือ 
1 แห่ง ในพ้ืนที่ ทต.วังดิน ต่อไป 



3. ถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
    3.1 จุดเริ่มต้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดล าพูน (เป็นการสร้างกระแส  

การลดและคัดแยกเป็นอย่างมาก) 
  จังหวัดล าพูน ได้มีการเริ่มด าเนินงานอย่างจริงจัง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายของ      

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  
ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบติดตามผลการด าเนินงานในประเด็นการบริหารจัดการขย ะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

  1) ให้มีการขับเคลื่อนตามแผนฯ อย่างจริงจัง 
  2) ให้จัดท าแผนแก้ไขปัญหาขยะในระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาขยะภายในครัวเรือนโดยใช้

แนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบภายในจังหวัด 
  โดยได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูนแต่งต้ังคณะท างาน   

ลงไปนิเทศงานด้านการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ใหม่) น าโดยท้องถิ่น
จังหวัดล าพูน เป็นประธานคณะท างาน ท้องถิ่นอ าเภอทุกอ าเภอ เป็นคณะท างาน ผู้อ านวยการกลุ่มง านส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น  เป็นคณะท างา นและเลขานุกา ร นักส่งเสริมกา รปกครองท้องถิ่ นผู้รับผิดชอบงา น           
เป็นคณะท างานและเลขานุการ ที่ส า คัญจังหวัดล าพูนได้แต่งต้ังผู้อ านวยการกองสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบได้รับรางวัลชนะเลศ ชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste) ของจังหวัดล าพูน         
ทั้งจ านวน 3 แห่ง รวมเป็นคณะท างานฯ ได้แก่ เทศบาลต าบลอุโมงค์ เทศบาลต าบลแม่แรง เทศบาลต าบล
อุโมงค์ และเทศบาลต าบลป่าสัก ซ่ึงคณะท างานได้ด าเนินงานลงพ้ืนที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในปี 2558 – 2559 สามารถขยายผลจากการลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนและนิเทศการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 
3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) ให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง จนครอบคลุม      
ทั้ง 57 อปท. ภายใต้ “โครงการคัดแยกขยะระยะส้ัน” ของจังหวัดล าพูน ซ่ึงได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง ระหว่างจังหวัดล าพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง        
โดยคณะท างา นได้น าเสนอแนวทางการด า เนินงานของเทศบาลต าบลแ ม่แรง, เทศบาลต าบลอุโมง ค์           
และเทศบาลต าบลต าบลป่าสัก ซ่ึงมีชุมชนที่ได้รับรางวัลมาแล้วให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน แกนน า อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และโรงพยาบาลอ าเภอในพ้ืนที่ได้รับทราบและน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
ดังนี้ 

  1) เน้นให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเริ่มจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งก่อนแล้วค่อย
ขยายไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ต่อไป ในการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและอาจน าขยะประเภท     
รีไซเคิลมาร่วมบริจาคน าเงินที่ขายขยะมาจัดเป็นสวัสดิการชุมชนให้แก่สมาชิก ซ่ึงหากเงินจากการขายขยะ
กลับมาเป็นสวัสดิการชุมชน ประชาชนก็จะเกิดความภาคภูมิใจและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน ทั้งนี้
ทั้งนั้นการด าเนินการจะต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสเป็นส าคัญ 

  2) รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการและให้มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น 
การมีธรรมนูญหมู่บ้าน เป็นต้น ในการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะควรใช้วิธีแบบง่ ายที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน    
ของคนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งแนะน าการจัดการขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ (ย่อยสลายได้) มาท าเป็น
ปุ๋ยหมักในคอก/ท่อซีคอนกรีตแบบไม่กลับกอง แล้วน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

  3) ส าหรับการจัดการขยะอันตรายได้แจ้งให้เทศบาลได้ก าหนดจุดรวบรวมและเทศบาลน าส่ง
ไปยังเทศบาลต าบลป่าสัก เพ่ือให้เอกชนน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป และขยะติดเชื้อ เช่น ส าลี เข็มฉีดยา   



แพมเพ๊ิตของผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ให้ประสานโรงพยาบาลประจ าต าบลหรือโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ
รวบรวมจ้างเอกชนน าไปก าจัดให้ถูกวิธีต่อไป 

  4) การจัดการขยะประเภทขยะรีไซเคิลและสามารถขายได้ เช่น ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติก และกล่องโฟม น าขยะมารวมกันแล้วอัดเป็นก้อนโดยใช้เครื่องอัดซ่ึงบริษัท
กรีนไลน์จะรับซ้ือทั้งหมด ซ่ึงหากสามารถจัดการขยะประเภทเหล่านี้ได้จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยและภาระ  
ของเทศบาล/อบต. ที่จะต้องใช้งบประมาณน าก าจัดและท าให้ชุมชนเราสะอาดปลอดขยะน่าอยู่ 

 3.2 จังหวัดล าพูน มีต้นทุนท่ีดี คือ มีหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
โดยได้รับถ้วยพระราชทาน 3 แห่ง ได้แก่ 

  1) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ต าบลอุโมงค์ (ทต.อุโมงค์) อ าเภอเมืองล าพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประเทศขนาดใหญ่ ปี 2555 

  2) บ้านน้ าพุ หมู่ที่ 7 ต าบลป่าสัก (ทต.ป่าสัก) อ าเภอเมืองล าพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ขนาดกลาง ปี 2557 

  3) บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต าบลแม่แรง (ทต.แม่แรง) อ าเภอป่าซาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ขนาดเล็ก ปี 2557 

    3.3 การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ประจ าปี พ.ศ. 2560  

     ขับเคลื่อนผ่านคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็นประธาน ท้องถิ่นจังหวัดล าพูนและผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการร่วมกัน โดยในที่ประชุมคณะท างานฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานราชการรับผิดชอบ
หลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

  1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ หมู่บ้าน/ชุมชน 
  2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ ภาคส่วนราชการ  
  3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ สถานศึกษา 
  4) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
  5) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ วัด 
  6) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 จังหวัดล าพูนได้ด าเนินโครงการท าปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือน จังหวัดล าพูนได้มี

แผนการด าเนินงาน บันได 3 ขั้น บันไดขั้นท่ี 1 การจัดท าโครงการโครงการทอดผ้าป่าขยะ น ารายได้มาซ้ือ      
ถังขยะเจาะก้นแจกจ่ายให้แก่แกนน าหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) เพ่ือน าร่อง โดยเอาถังไปฝังดิน 1 ใน 3 ส่วน 
ส าหรับไว้ท้ิงเศษอาหารในครัวเรือน ใช้หลักการให้ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินและไส้เดือนดิน ด าเนินการ     
ทุกอ าเภอน าโดยนายอ าเภอ บันไดขั้นท่ี 2 ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูนซ่ึงรับ
งบประมาณจากจังหวัดในการด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขย ะต้นทางและคัดแยกเปียก        
ในครัวเรือนโดยใช้ถังเจาะก้น (เอารูปแบบจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ให้กับกรรมการหมู่บ้าน      
เพ่ือขยายผลต่อจากโครงการฯ ของที่ท าการปกครองจังหวัด โดยลงพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
(57 แห่ง) บันไดขั้นท่ี 3 ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการจัดท าโครงการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจ ัดอบรมกา รคัดแยกขยะเปียก ในคร ัว เร ือนน า มา ท า ปุ ๋ย หมัก ให้คร อบคลุม             
ทุกครัวเรือน โดยสามารถใช้ถังเจาะก้น วงขอบซีเมนต์ เสวียน ปุ๋ยหมักแบบไม่พริกกลับกอง น าเศษอาหาร     
ไปเป็นอาหารสัตว์ ท าน้ าหนักชีวภาพ เป็นต้น  



 ทั้งนี้ เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกใดท าครบทุกครัวเรือนในพ้ืนที่แล้วก็จะประกาศเป็น
ต าบลปลอดขยะเปียก เม่ือครบทุกต าบลในอ าเภอแล้วอ าเภอก็จะประกาศเป็นอ าเภอปลอดขยะเปียก และ        
เม่ืออ าเภอทุกแห่งประกาศเป็นอ าเภอปลอดขยะเปียกครบแล้ว จังหวัดจึงประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก 
เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2560 อนึ่ง “จังหวัดปลอดขยะเปียก” ของจังหวัดล าพูน หมายถึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะเปียกและน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่น าลงไปในถุงด าเป็นภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าไปก าจัด ซ่ึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดได้ท าความข้อตกลงร่วมกัน ( MOU) ในการ
จัดการขยะเปียกและในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธเก็บขยะเปียก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เม่ือปีงบประมาณ 2560 กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการจัด

ประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ จังหวัดล าพูนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3.4 ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงมหาดไทยได้จัดท า “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2561” ขึ้น โดยมีกรอบการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 3 ระยะ 
ได้แก่ ต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดท าระบบ
เก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพและปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
โดยใช้หลักการ 3 ช:ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ หรือ (3 RS : Reduce Reuse และ Recycle) และ
หลักการ “ประชารัฐ” 

 จังหวัดล าพูนมีการด าเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมตามแนวทางประชารัฐ 

 การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง หรือ ณ แหล่งก าเนิด ของจังหวัดล าพูน 
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กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
โดยมีสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดล าพูน  
 ณ ตลาดหนองดอกของเทศบาลเมืองล าพูน  

 
 
 
 
 
 
 



 
มีการท าความตกลงกับร้านค้าเพ่ือร่วมลดขยะโฟมท่ีย่อยสลายยากและมีผลกระทบกับสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ห้างแจ่มฟ้าช็อปป้ิงมอลล์ล าพูน เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะเปียกในศูนย์อาหารและให้ทุก
ร้านค้าในห้างฯ เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีการท า MOU ร่วมกับจังหวัด
ล าพูน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย อ าเภอเมืองล าพูน เทศบาลต าบลเวียงยอง และสถานประกอบการ/
ร้านค้าอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ตลาดสดจตุจักรล าพูน ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน เข้าร่วมโครงการลด 

ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยผู้ประกอบการ/ร้านค้าภายในตลาดฯ เข้าร่วมรับป้ายรณรงค์ และเข้า
ร่วมโครงการฯ ทุกร้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลงานดีเด่นหรือนวัตกรรมในการจัดการ 
 4.1 โครงการจังหวัดล าพูนปลอดขยะเปียก  ซ่ึงเม่ือปีงบประมาณ 2560 จังหวัดล าพูนมีการ

รณรงค์คัดแยกขยะเปียกในครัวเรือนมาใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไส้เดือน ท าน้ าหมัก
ชีวภาพ เป็นต้น โดยได้ประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก เม่ือวันที่ 3 กันยายน 256 0 และปัจจุบันสามารถ



เป็นต้นแบบในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกให้กับจังหวัดอ่ืน ซ่ึงการด าเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เฉลี่ยเดือนละ 286,959.14 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 เครื่องอัดขยะพลาสติกเป็นก้อน น าขยะพลาสติกที่ซาเล้งไม่รับซ้ือมาบริจาคให้หมู่บ้านแล้ว  

อัดเป็นก้อน โดยบริษัทกรีนไลน์จะรับซ้ือในราคากิโลกรัมละ 2 บาท เพ่ือน าไปผลิตเป็นน้ า มันเชื้อเพลิง        
โดยชาวบ้าน  จะน ารายได้ไปพัฒนาหมู่บ้านและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 4.3 กองทุนขยะของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุน าขยะรีไซเคิลมาบริจาคในวันรับเบี้ย เพ่ือน ารายได้เข้า

กองทุนผู้สูงอายุของหมู่บ้านแล้วน ารายได้มาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เช่น จ่ายเป็นเงินฌาปนกิจศพ 
เงินเยี่ยมผู้ป่วย เป็นต้น  

 4.4 จังหวัดล าพูนปลอดโฟม ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนได้จัดท าโคร งการล าพูนเมือง
สะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ทั้งจังหวัด โดยจะประกาศเป็นจังหวัดปลอดภาชนะโฟม (เป็นจังหวัดแรก
ของประเทศไทย) ภายในเดือนกันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน เพ่ือช่ วยลดขยะที่ย่อยสลายยากและท าให้
ประชาชนคนล าพูนมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากสารพิษในภาชนะโฟม ปัจจุบัน อปท./อ าเภอ ได้ประกาศปลอดโฟม 
ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว 

5. บทบาทของภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จ 
    5.1 ผู้บริหารจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน) ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ความส าคัญ 
    5.2 จังหวัดล าพูนมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ 



  1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ หมู่บ้าน/ชุมชน 
  2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ ภาคส่วนราชการ  
  3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ สถานศึกษา 
  4) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
  5) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ วัด 
  6) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน รับผิดชอบ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
   5.3 สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดล าพูนเข้ามามีส่วนร่วมในการณรงค์ฯ โดยสามารถขยายผล   

ไปยังห้างสรรพสินค้า โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

ด าเนินการอย่างจริงจัง 
 5.5 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และภาคเอกชนให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 5.6 ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และตลาด ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับ

จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแนวทางการด าเนินกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แต่งต้ังคณะท างาน/ทีมงาน 
 คณะท างาน/ทีมงานควรประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน หากเป็นส านักงานควรเป็นผู้แทนจาก

หน่วยงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี-การเงิน เป็นต้น หรือหากเป็นชุมชนควรเป็น
ผู้แทนจากคณะกรรมการชุมชน บุคคลที่เป็นแกนน าในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วม
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์กิจกรรม 

1.2 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
คณะท างาน/ทีมงานที่ด าเนินกิจกรรมควรมีความรู้เบื้องต้นในส่วนของประเภทวัสดุรีไซเคิล การคัด

แยกวัสดุรีไซเคิล ราคารับซ้ือ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะได้จากการอบรมหรือการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ตัวอย่าง 
1.3 การจัดเตรียม 

 คณะท างาน/ทีมงานควรมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่  
 สถานที่ด าเนินกิจกรรม ควรอยู่ในพ้ืนที่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าถึงได้ง่าย หรืออาจเป็นพ้ืนที่

ส่วนกลาง ซ่ึงอาจเป็นอาคารหรือลานกว้างได้ 
 ประสานร้านรับซ้ือ โดยร้านรับซ้ือที่ร่วมกิจกรรมควรเป็นร้านรับซ้ือในพ้ืนที่ มีการเทียบราคา

และเลือกรายที่ให้ราคาสูงสุด 
 อุปกรณ์ด าเนินงาน อาทิ เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องคิดเลข ป้ายราคา ถุงรวบรวมวัสดุรีไซเคิล 

สมุดบันทึกข้อมูล เป็นต้น 
1.4 การประชาสัมพันธ์ 
 ก่อนการเปิดตัวกิจกรรมควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คนในพ้ืนที่รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ขึ้นกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
 เสียงตามสาย 
 การจัดนิทรรศการ / บอร์ดความรู้ 
 สื่อออนไลน์ (Facebook, Line, Clip VDO) 
 หนังสือเวียน 

ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ควรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ซ่ึงต้องด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

1.5 ด าเนินงาน 
 เม่ือมีการจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มด าเนินกิจกรรมหรือ kick off โดยให้ผู้สนใจน าวัสดุ รี

ไซเคิลมาร่วม ทั้งนี้คณะท างาน/ทีมงานควรก าหนดวัน เวลาจัดกิจกรรมแต่ละครั้งให้เป็นไปประจ าเลย เช่น พบ
กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลนี้ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 14.00 - 16.00 น. เป็นต้น 

1.6 การติดตามและประเมินผล 
 หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น คณะท างาน/ทีมงานจะรวบรวมข้อมูลปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่ร่วมกรรม สรุปราคา

การซ้ือ-ขาย บันทึกเป็นข้อมูล สถิติเพ่ือที่พัฒนาหรือปรับปรุงในครั้งต่อไป นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมเสริม
เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม เช่น ผู้ที่น าวัสดุรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมสูงสุด การจับรางวัลผู้โชคดีปลายปี เป็นต้น  

 



2. งบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. ค่าอบรมคณะท างาน/ทีมงาน (20 คน) ........................ 
 วิทยากร เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการอบรม  

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ........................ 
 ป้ายราคา เครื่องชั่งน้ าหนัก ถุงรวบรวมวัสดุรีไซเคิล  
 แบบฟอร์มบันทึก  

3. สื่อประชาสัมพันธ์ ....................... 
 โปสเตอร์ สื่อ Infographic  

รวมท้ังส้ิน ................... 
 

หมายเหตุ สามารถค้นหาข้อมูลและเบอร์ติดต่อผู้ประกอบการรับซ้ือของเก่าได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน
การจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม หรือ www.tipmse.or.th  
 

ภาพกิจกรรมตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

การอบรม การประชุม 

Infographic ความรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล 

http://www.tipmse.or.th/


การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประเทศไทยมีเกาะ ทั้งสิ้นจ านวน 936 เกาะ แบ่งเป็นเกาะในฝั่งอ่าวไทย 374 เกาะ และฝั่งอันดามัน 

562 เกาะ อยู่ในเขตพ้ืนที่ 19 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ตราด  จันทบุรี ระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา และจังหวัดในภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

ข้อมูลเป้าหมาย 
การจัดการขยะมูลฝอยจากจังหวัดที่มีเกาะทั้ง 19 จังหวัด พบว่า เกาะที่มีจ านวนประชากรหนาแน่น

และนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่ท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต่ 
20 ตัน/วัน  ขึ้นไป ที่ยังไม่มีวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน มีจ านวน  7  เกาะ ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด ดังนี้ 

 

ล าดับ จังหวัด ชื่อเกาะ 
ประชากร 

(คน) 

นักท่องเที่ยว
ในฤดูกาล 
(คน/เดือน) 

นักท่องเที่ยว
นอกฤดูกาล
(คน/เดือน) 

ปริมาณ
ขยะ 

(ตัน/วัน) 

ขยะสะสม 
(ตัน) 

1 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 65,690 90,000 30,000 160 325,000 
2 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 11,546 10,000 3,000 45 - 
3 กระบี่ เกาะลันตา 6,413 16,757 4,500 40 18,600 
4 สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า 2,300 54,000 16,200 30 45,000 
5 ชลบุรี เกาะล้าน 2,885 250,000 150,000 25 50,000 
6 กระบี่ เกาะพีพี 1,375 100,000 50,000 25 - 
7 ตราด เกาะช้าง 5,223 30,000 15,000 24 2,000 

 
การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ต้นทาง : 1. การออกข้อบัญญัติด้านขยะมูลฝอยของ อปท. 
  2. สร้างความร่วมมือกับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและ 3Rs ผ่าน

เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
  3. ส่ง เส ริมกา รจ าหน่า ยผลิตภัณฑ์ที่ เป็ นมิตร ต่อสิ่งแวดล้ อมและสนับสนุ น

กระบวนการ 3Rs ในผู้ประกอบการร้านค้า 
  4. สร้างความเข้าใจและจูงใจกับนักท่องเที่ยวผ่านมัคคุเทศก์และการประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและ 3Rs 
 
กลางทาง : 1. จัดให้มีถังหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
  2. จัดการระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งทางบกและทางน้ าตามความเหมาะสมของ

พ้ืนที่ 
ปลายทาง : 1. หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ 
  2. เตาเผาขยะมูลฝอย/โรงไฟฟ้า (ในพ้ืนที่ท่ีมีจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและ Feeder 
  3. โรงคัดแยกขยะมูลฝอย 



 
การเลือกใช้เทคโนโลยีเตาเผา 
การควบคุมมลพิษ  มีประกาศในเรื่องเก่ียวกับการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีในการแปรสภาพขยะ

เป็นเชื้อเพลิง  และเตาเผา จ านวน 4 ฉบับ เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนี้ 
1. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตเป็น

เชื้อเพลิงขยะเบื้องต้น 
4. คุณลักษณะเบื้องต้นที่เหมาะสมส าหรับเชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยชุมชน 
ซ่ึงประกาศดังกล่าว ได้ก าหนดรายละเอียดของระบบต่าง ๆ ของเตาเผาที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ 

ตัน/วัน โดยก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
1. ระบบบ่อพัก การเตรียมขยะ 
2. ระบบเตาเผา 
3. ระบบการลดอุณหภูมิและการใช้ประโยชน์ของก๊าซไอเสีย 
4. ระบบควบคุมบ าบัด มลพิษก าจัด 
5. ระบบการบริหารจัดการเตาเผาขยะ 

รวมถึงการตรวจสอบลักษณะของการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง การออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยก
ขยะ ซ่ึง อปท. สามารถน าเง่ือนไขต่าง ๆ ของแนวทางข้างต้นในการน าไปก าหนดเทคโนโลยีเตาเผาเหมาะสม
กับพ้ืนที่ได้ 

 



 
 


