Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขั้นตอน
๑. กาจัดขยะ
มูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูล
ฝอยในพื้นที่
วิกฤติ
(ขยะมูลฝอย
เก่า)

แนวทางการดาเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดือน)
๑. สารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทา
แผนงานฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
๒. ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูล
ฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดังนี้
๒.๑ ปิดสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย หรือ ปรับปรุงสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ดาเนินการได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
๒.๒ กาจัดในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่
มีอยู่เดิม หรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริม
การลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม
๓. กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและ
ดาเนินงาน ไม่ถูกต้อง ให้บังคับใช้กฎหมายให้ดาเนินการ
อย่างถูกต้อง

พื้นที่เป้าหมาย : จานวน ๖ จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ (เอกชน) และ
ปทุมธานี (เอกชน)
เป้าหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้๑๑.๐๕ ล้านตัน
(ร้อยละ ๓๙ ของขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั้งประเทศ๒๘ ล้าน
ตัน)
๒. สร้าง
๑. นาร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
รูปแบบ
อันตราย
การจัดการขยะ ๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
มูลฝอยและของ ทีร่ องรับปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ ๓๐๐ตัน/วัน ขึ้นไปโดย
เสียอันตรายที่ ดาเนินการ ดังนี้
เหมาะสม
๑.๑.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
(ขยะมูลฝอย
๑.๑.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ใหม่)
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บ
- เน้นการลด
รวบรวมของจังหวัด และส่งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดของ
และคัดแยกขยะ เอกชน
มูลฝอยตั้งแต่ต้น ๑.๑.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ทาง
แบบผสมผสาน และแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงาน

แนวทางการดาเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี)
แนวทางการดาเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป)
๑. สารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทาแผนงาน ๑. สารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพือ่ ปิดหรือจัดทาแผนงานฟื้นฟูสถานที่กาจัด
ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย
๒. ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอย ๒. ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับ
เก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดังนี้
ขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดังนี้
๒.๑ ปิดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย หรือ ปรับปรุงสถานที่
๒.๑ ปิดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย หรือ ปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย
กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ดาเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เดิมให้ดาเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒.๒ กาจัดในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือ
๒.๒ กาจัดในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มี ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิม หรือผลิต
อยู่เดิม หรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริม
เป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริม การลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม
การลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม
๓. กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและดาเนินงาน
ไม่ถูกต้อง ให้
๓. กรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและดาเนินงานบังคับใช้กฎหมายให้ดาเนินการอย่างถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง ให้บังคับใช้กฎหมายให้ดาเนินการอย่างถูกต้อง
พื้นที่เป้าหมาย : จานวน ๔๗ จังหวัด : ตรัง ตาก มหาสารคาม สมุทรสงคราม
พื้นที่เป้าหมาย : จานวน ๒๐ จังหวัด : กาญจนบุรี
พะเยา นราธิวาส พัทลุง สระแก้ว ศรีสะเกษ สุโขทัย ชัยภูมิ พิจิตร
นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ขอนแก่น
หนองบัวลาภู สุรินทร์ บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ น่าน ตราด กาแพงเพชร
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี นครราชสีมา ลาปาง แพร่ สิงห์บุรี นครนายก สตูล อานาจเจริญ อุดรธานี พิษณุโลก สกลนคร พังงา
ชัยนาท เพชรบูรณ์ ระนอง ชุมพร ยะลา ฉะเชิงเทรา กระบี่ จันทบุรี ยโสธร แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ มุกดาหาร อุทัยธานี อุบลราชธานี
และ สมุทรสาคร
เชียงราย ระยอง ลาพูน หนองคาย เชียงใหม่ นครพนม ปัตตานี ร้อยเอ็ด
เป้าหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้๑๑.๔๐ ล้านตัน
อ่างทอง บุรีรัมย์ เลย และ สุพรรณบุรี
(ร้อยละ ๔๑ ของขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั้งประเทศ๒๘ ล้าน
เป้าหมาย : ลดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้๒.๕๐ ล้านตัน
ตัน)
(ร้อยละ ๙ ของขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั้งประเทศ๒๘ ล้านตัน)
๑. นาร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๑. นาร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแ
ละของเสียอันตราย
๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
๑.๑ รูปแบบ Model L ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
ที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่
๓๐๐ ตัน/วัน ขึ้นไป โดย
ที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่
๓๐๐ตัน/วัน ขึ้นไป โดยดาเนินการ ดังนี้
ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
๑.๑.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
๑.๑.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
๑.๑.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด และ
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวม ส่งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดของเอกชน
ของจังหวัด และส่งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดของเอกชน
๑.๑.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
๑.๑.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน และแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
แบบผสมผสาน และแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงาน เพื่อ
๑.๑.๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตาม
ผลิตกระแสไฟฟ้า
หลักวิชาการ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
๑.๑.๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตาม
๑.๒ รูปแบบ Model M ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม

ขั้นตอน
- จัดการขยะ
มูลฝอยแบบ
ศูนย์รวม
- กาจัดโดย
เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเน้น
การ แปรรูปเป็น
พลังงาน หรือทา
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

แนวทางการดาเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดือน)
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
๑.๑.๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
๑.๒ รูปแบบ Model M ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
ทีร่ องรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๕๐ - ๓๐๐ ตัน/วัน
โดยดาเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
๑.๒.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บ
รวบรวมของจังหวัด และส่งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดของ
เอกชน
๑.๒.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
อาทิ ทาปุ๋ย หรือแปรรูปเป็นพลังงาน เช่น ก๊าซชีวภาพ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑.๒.๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพือ่ เพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
๑.๓ รูปแบบ Model S ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
ที่รองรับ ปริมาณขยะมูลฝอย น้อยกว่า ๕๐ ตัน/วัน โดย
ดาเนินการดังนี้
๑.๓.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
๑.๓.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บ
รวบรวมของชุมชน และส่งไปยังสถานที่เก็บรวบรวมของ
จังหวัด
๑.๓.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
โดยนาขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกไปฝังกลบและ/
หรือ นาขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกไปใช้ประโยชน์อื่น
อาทิ ทาปุ๋ย
๒. จัดให้มสี ถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของ
จังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง
๓. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาเนินงานระบบ
เก็บ
รวบรวม ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

แนวทางการดาเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี)
หลักวิชาการเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
๑.๒ รูปแบบ Model M ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
ที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๕๐ - ๓๐๐ ตัน/วัน โดย
ดาเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
๑.๒.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวม
ของจังหวัด และส่งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดของเอกชน
๑.๒.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
อาทิ ทาปุ๋ย หรือแปรรูปเป็นพลังงาน เช่น
ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑.๒.๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
๑.๓ รูปแบบ Model S ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
ทีร่ องรับปริมาณขยะมูลฝอย น้อยกว่า๕๐ ตัน/วัน โดย
ดาเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
๑.๓.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวม
ของชุมชน และส่งไปยังสถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด
๑.๓.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
โดยนาขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกไป
ฝังกลบและ/หรือนาขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกไปใช้
ประโยชน์อื่น อาทิ ทาปุ๋ย
๒. จัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของ
จังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง
๓. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาเนินงานระบบ
เก็บรวบรวม
ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

แนวทางการดาเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป)
ที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต่ ๕๐ - ๓๐๐ ตัน/วัน โดยดาเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
๑.๒.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด และ
ส่งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดของเอกชน
๑.๒.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ ทาปุ๋ย หรือ
แปรรูปเป็นพลังงาน เช่น
ก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า
๑.๒.๔ ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
๑.๓ รูปแบบ Model S ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
ที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย น้อยกว่า๕๐ ตัน/วัน โดยดาเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง
๑.๓.๒ คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของชุมชน และ
ส่งไปยังสถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด
๑.๓.๓ จัดทาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยนาขยะมูล
ฝอยที่เหลือจากการคัดแยกไป
ฝังกลบและ/หรือนาขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกไปใช้ประโยชน์อื่น อาทิ ทาปุ๋ย
๒. จัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จังหวัดละ ๑
แห่ง
๓. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาเนินงานระบบ
เก็บรวบรวม ขนส่ง และกาจัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ขั้นตอน

แนวทางการดาเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดือน)
พื้นที่เป้าหมาย :
(๑) Model L ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.ภูเก็ต ทน.หาดใหญ่
และ ทน.สงขลา จ.สงขลา กรุงเทพมหานคร และ จ.
เชียงราย
(๒) Model M ได้แก่ ทม.น่าน จ.น่าน และทต.เมืองแกลง
จ.ระยอง
(๓) Model S ได้แก่ ทต.ท่าวังผา จ.น่าน ทม.สีคิ้ว
ทต.โนนแดง จ.นครราชสีมา และ ทต.ลาปลายมาศ
ทต.อิสาณ จ.บุรีรัมย์
๓. วางระเบียบ ๑. ออกระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผูก้ ากับดูแลการ
มาตรการการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารจัดการ ภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
ขยะมูลฝอย
วิชาการ
และของเสีย
๒. ออกระเบียบให้มคี ณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งมีผู้ว่า
อันตราย
ราชการจังหวัด เป็นประธานทาหน้าทีจ่ ัดทาแผนแม่บท
และบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน
ภาพรวมของจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
อื่นตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะ
กาหนด
๓. จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ และกาหนดรูปแบบเทคโนโลยีทางเลือกสาหรับการ
กาจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแต่ละขนาด
(ทส.)
๔. พิจารณาผ่อนปรนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น การจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรั.ศ.
ฐพ
๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการทารายงานเกี่ยวกับ
การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และหรือออก
มาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย(ทส./กค./พน./
มท./อก.)
๕.ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
ลด คัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง

แนวทางการดาเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี)
พื้นที่เป้าหมาย : จานวน ๒๖ จังหวัด : นครปฐม อยุธยา
สระบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สมุทรปราการ กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ขอนแก่น
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี นครราชสีมา (ยกเว้น
ทม.สีคิ้ว ทต.โนนแดง) ลาปาง แพร่ ชัยนาท เพชรบูรณ์
ระนอง ชุมพร ยะลา ฉะเชิงเทรา กระบี่ และ สมุทรสาคร

แนวทางการดาเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป)
พื้นที่เป้าหมาย: จานวน ๔๖ จังหวัด : ตรัง ตาก มหาสารคาม สมุทรสงค
ราม พะเยา
นราธิวาส พัทลุง สระแก้ว ศรีสะเกษ สุโขทัย ชัยพิภูมจิตร หนองบัวลาภู สุรินทร์ บึง
กาฬ กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ น่าน(ยกเว้นทต.ท่าวังผา ทม.น่าน) ตราด กาแพงเพชร
สิงห์บุรี นครนายก สตูล อานาจเจริญ อุดรธานี พิษณุโลก สกลนคร พังงา จันทบุรี
ยโสธร แม่ฮ่องสอน นค
รสวรรค์มุกดาหาร อุทัยธานี อุบลราชธานีระยอง(ยกเว้น
ทม.แกลง) ลาพูน หนองคาย เชียงใหม่ นครพนม ปัตตานี ร้อยเอ็ด อ่างทอง
บุรีรัมย์
(ยกเว้น ทต.ลาปลายมาศทต.อิสาณ) เลย และ สุพรรณบุรี

๑. พิจารณาเรื่องการออกใบอนุญาตสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
(Permitting system) (ทส.)
๒. จัดทาโครงการนาร่องการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ
ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer
Responsibility : EPR) (ทส./อก.)
๓. กาหนดหลักเกณฑ์ระเบียบบังคับใช้ในการนาวัสดุรี
ไซเคิลเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์
ในภาคอุตสาหกรรม (อก.)
๔. จัดทามาตรการเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อก./ทส.)
๕. ส่งเสริมการก่อสร้างโรงงานบาบัด/กาจัด/รีไซเคิล
เพิ่มเติม (อก.)
๖. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
(ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย
) และ
ห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปตาม
กฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุกขาหนด (อปท./มท.)
๗. พิจารณาเสนอกฎหมายที่จะใช้ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศให้เป็นเอกภาพ (ทส./มท./สธ./อก.)

๑. ออกกฎหมายด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(Waste
Electrical and Electronic Equipment – WEEE) ตามหลักการขยายความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต(Extended Producer Responsibility : EPR) /
ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ (Product charge) (ทส.)
๒. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
(ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย
) และ
ห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด(อปท./มท.)

ขั้นตอน

แนวทางการดาเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดือน)
แนวทางการดาเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี)
และกาจัดขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติด
เชื้อ (สธ./ทส.)
๖. ออกกฎระเบียบเรื่องระบบการตรวจสอบควบคุม
การจัดตั้งและดาเนินงานสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย (สธ./
ทส.)
๗. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
(ขยะทั่วไป ขยะอินทรียขยะรี
์ ไซเคิล ของเสียอันตราย
) และ
ห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วตาม
ไป
กฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุกขาหนด (อปท./มท.)

แนวทางการดาเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป)

๔. สร้างวินัย
ของคนในชาติ
มุ่งสู่
การจัดการที่
ยั่งยืน
- ให้ความรู้
ประชาชน
- บังคับใช้
กฎหมาย

๑. ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง
ลักลอบกาจัด ขยะมูลฝอยชุมชนกากอุตสาหกรรม
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อทีไ่ ม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด(อก./สธ./วท./สตช./มท./
อปท.)
๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก สร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการ
กาจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมา
ใช้วัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)
๓. สร้างจิตสานึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่
นักเรียนและเยาวชน โดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมใน
โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่า(ศธ.)
ง

๑. ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบกาจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชืที้อไ่ ม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด (อก./สธ./วท./สตช./มท./อปท.)
๒. ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าทั้งการ
ให้อนุญาตประกอบกิจการและการดาเนินกิจการ (มท./อปท.)
๓ .รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก สร้างความตระหนักให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คัดแยกที่
ต้นทาง จนถึงการกาจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้
วัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)
๔. สร้างจิตสานึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน
โดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่าง
(ศธ.)
พื้นที่เป้าหมาย: จานวน ๔๖ จังหวัด : ตรัง ตาก มหาสารคาม สมุทรสงคราม พะเยา
นราธิวาส พัทลุง สระแก้ว ศรีสะเกษ สุโขทัย ชัยพิภูมจิตร หนองบัวลาภู สุรินทร์ บึง
กาฬ กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ น่าน ตราด กาแพงเพชร สิงห์นครนายก
บุรี
สตูล
อานาจเจริญ อุดรธานี พิษณุโลก สกลนคร พังงา จันทบุ
ยโสธร
รี แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์ มุกดาหาร อุทัยธานี อุบลราชธานีระยอง ลาพูน หนองคาย เชียงใหม่
นครพนม ปัตตานี ร้อยเอ็ดอ่างทองบุรีรัมย์ เลยและ สุพรรณบุรี

พื้นที่เป้าหมาย :
จานวน ๑๑ จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครปฐม
สระบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต สงขลา
กรุงเทพมหานคร และ เชียงราย

๑.ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง
ลักลอบกาจัด ขยะมูลฝอยชุมชนกากอุตสาหกรรม
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชืที้อไ่ ม่
ถูกต้องตามหลักกเ ณฑ์ที่กาหนด (อก./สธ./วท./สตช./มท./
อปท.)
๒. ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าทั้งการ
ให้อนุญาตประกอบกิจการและการดาเนินกิจการ (มท./
อปท.)
๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก สร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการกาจัด
ขั้นสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้
วัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)
๔. สร้างจิตสานึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่
นักเรียนและเยาวชน โดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมใน
โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่า(ศธ.)
ง
พื้นที่เป้าหมาย : จานวน ๒๐ จังหวัด : กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ขอนแก่น
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี นครราชสีมา ลาปาง แพร่
ชัยนาท เพชรบูรณ์ ระนอง ชุมพร ยะลา ฉะเชิงเทรา กระบี่
และ สมุทรสาคร

