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ค าน า 
เทศบาลต าบลหงส์หิน  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับภารกิจจั ดบริการสาธารณะ     

โดยยึดหลักการว่า“ประชาชนจะต้องได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน    
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     
ร่วมด าเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 

เพ่ือให้ได้มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้จัดท าไว้ เทศบาลต าบลหงส์หิน จึงจัดมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามบริบทของ
เทศบาลหงส์หิน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง  ในการบริหาร และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  เกิดประโยชน์และความพึงพอใจต่อประชาชน รวมทั้งเพ่ือเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับ
บริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ าที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
   การขยายตัวของชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม 
ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงจ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการขยายตัว
และรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกฎหมายได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 

 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 มาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” 
 

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน 
          มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
ส าหรับเทศบาลต าบลหงส์หิน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและการตัดสินแก้ไขปัญหา 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
          1.3.1 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของเทศบาลหงส์หิน ที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ในการก ากับดูแล
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
          1.3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากเทศบาลต าบลหงส์หินอย่าง  
มีมาตรฐาน อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 
 

1.4 ค านิยาม 
 มลพิษ หมายถึง วัตถุอันตราย และมวลสารอ่ืนๆรวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านี้        
ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรือาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ และให้
หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืนๆที่เกิดหรือถูกปล่อย
ออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 
 ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดซึ่งถูก
ปล่อยทิ้ง หรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้ง กาก ตะกอน หรือ สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในสภาพ
ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 
 ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และ
สัตว์ ทั้งจากการบริโภค การผลิต การขับถ่าย การด ารงชีวิตและอ่ืนๆ 
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 สิ่งปฏิกูล  หมายถึง สิ่งสกปรก ของสกปรก ของเน่าเปื่อย อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายรวมถึงสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 

1.5  มาตรฐานอ้างอิงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

          มาตรา 79 “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมบ ารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและ
ก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
 มาตรา 290 “เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดการ  การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน 
เขตพ้ืนที ่

(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกพ้ืนที่เฉพาะใน 
กรณีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน 

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือ กิจกรรมใดนอกพ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี” 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 มาตรา 4 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
 มาตรา 60“เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ตามมาตรา 37 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา 59 
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือรวมไว้ใน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” 
 มาตรา 73 “ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การขอและการขอใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับ
อนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพัก และการเพิกถอนการอนุญาต และการ
เสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างให้บริการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมด้วยในการรับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของผู้รับจ้างให้บริการตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวงมิได้” 
 มาตรา 74 “ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องที่ใด ที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบ บ าบัดน้ า
เสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดเสียหรือก าจัดของเสียอยู่ใน
เขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ตาม มาตรา 71 และ 
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มาตรา 72 จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิดของตนไปให้ผู้รับจ้างให้บริการท าการบ าบัดตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ 
 มาตรา 75 “ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องที่ใด ที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบ บ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม และไม่มีผู้ ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของ
เสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
อาจก าหนดวิธีการชั่วคราวส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียซึ่งเกิด จากแหล่งก าเนิดมลพิษตาม 
มาตรา 71 และมาตรา 72 ได้ตามที่จ าเป็นจนกว่าจะได้มีการก่อสร้าง ติดตั้ง และเปิดด าเนินงานระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตพื้นที่นั้น” 
 มาตรา 77 “ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ
ระบบก าจัดของเสียรวม โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นและเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้มีหน้าที่ด าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัด
ของเสียรวมที่ส่วนราชการนั้นหรือราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้มีมากข้ึน” 
 มาตรา 80 “เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ซึ่งมีระบบบ าบัดอากาศน้ าเสีย อุปกรณ์หรือเครื่อง
ส าหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดน้ าเสีย ตามมาตรา 
68 หรือมาตรา 70 เป็นของตนเอง มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์
และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ 
ดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นต้องอยู่อย่างน้อย เดือนละหนึ่งครั้ง” 
 มาตรา 88 “ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและด าเนินการ ระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมดังกล่าวการ
ก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 มาตรา 18 “การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควร ราชการท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการแทน ภายใต้
การควบคุม ดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการก าจัดสิ่งปฏิ กูลหรือ    
มูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้ 
 มาตรา 19 “ห้ามิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” 
 มาตรา 20 “เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ราชการท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามการถ่ายเท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในท่ี   
ทีร่าชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ให้ 

(2) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน 
(3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ 
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ใดๆปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพ หรือลักษณะตามสภาพ หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่
นั้นๆก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเพ่ือให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตตามาตรา 19 ปฏิบัติตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง ตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 19 พึงจะเรียกเก็บได้ 

(5) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 
 

............................................................................ 
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บทที่ 2 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

2.1 นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 มีความ    

มุ่งหมายที่จะให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ     
ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันจะยังผลให้การพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน     
และเสริมสร้างคุณภาพแห่งชีวิตของประชาชน โดยได้ก าหนดแนวทางที่จ าเป็นเร่งด่วนในการฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได้ให้เขาสู่สภาพสมดุลของการใช้และการเกิดทดแทน และก าหนด       
แนวทางการแก้ไขขจัดภาวะมลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน          
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการส่ งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

 

         2.1.1 องค ์ประกอบองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นตัวแปรในการก าหนด
นโยบายในช่วง 20 ปี กล่าวคือ  
          (1) ประชากรที่จะเพ่ิมข้ึนในฐานะผู้ท าการ ผู้บริโภค–อุปโภค และผู้อาศัย  

(2) เทคโนโลยีซึ่งจะน ามาใช้ในกิจกรรมตา่งๆทั้งการผลิต การสื่อสาร การคมนาคม การบริการ    
การขจัดแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

(3) บทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งจะมีส่วนในการบริหาร และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเฝูาระวังและ   
การสร้างจิตส านึกของชุมชน  

(4) บทบาทขององค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วมในหน่วยงานระดับต่างๆในงานด้าน สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการเฝูาระวังและการสร้างจิตส านึกของประชาชน และการระดมก าลังอาสาสมัคร
งานด้านสิ่งแวดล้อม 

  
2.1.2 เปูาหมาย 
(1) ลดหรือควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในอัตราไม่เกิน 1.0 กิโลกรัมต่อคนตอ่วัน 
(2) ให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ 

เกิดข้ึน 
(3) ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างจากการให้บริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะหมดไป และส าหรับพ้ืนที่

นอกเขตเทศบาลจะมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึน 

(4) ให้ทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ และมีระบบ 
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะครบถ้วนทุกจังหวัด 
  

2.1.3 นโยบาย นโยบายปูองกันและขจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย นโยบาย 
4 ประการ ดังนี้  

(1) ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแต่การ เก็บกัก การเก็บขน 
การขนส่ง และการก าจัด 
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(2) ควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากร และส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน ก่อสร้าง และ/หรือ บริหารและด าเนินระบบ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลมากข้ึน 
 

 2.1.4  แนวทางการด าเนินการ 
           (1)  แนวทางด้านการจัดการ  

- ก าหนดองค์กรที่ด าเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จา่ย  

- จัดเตรียมที่ดินในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
- จัดระบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับไปใช้ใหม ่  
- สนับสนุนให้เอกชนด าเนินการโดยจะต้องมีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน สภาพปัญหา 

และจัดตั้งศูนย์การประสานขอ้มูลการน าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ใหม ่  
 (2) แนวทางดา้นการลงทุน  

- ลงทุนกอ่สร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  
- ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.2 แนวทางการป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตามมติคณะรัฐมนตรี 
มติคณะรัฐมนตรีได้ มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 รับทราบตามที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอวิธีการปฏิบัติเพ่ือการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย    
โดยให้มีการเก็บ รวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะขยะ     
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ เกิดขึ้นในเทศบาลทั่วประเทศต้องได รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2552 มีการเลือกใช้เทคโนโลยีการก าจัดแบบผสมผสานหลายวิธีที่จะ     
เน้นการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน ทั้งในรูปแบบปุ๋ยอินทรีย์ และการแปรรูปเป็นพลังงาน และจะ 
สง่เสริมใหเ้อกชนเข้ามาลงทุนและด าเนินการให้มากขึ้นโดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้  

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และใช้     
สินค้าที่มีส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้แล้วหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ส่วนราชการและ  
หนว่ยงานของรัฐเป็นหน่วยงานตัวอย่าง และให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
แก่ผู้ประกอบการที่น าวัสดุใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพ่ือลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันกับ
การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติได้  

 2.2.2 ก าหนดเป็นแนวนโยบายให้ทุกจังหวัดต้องจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใน    
ระยะยาว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ผลิตขยะมูลฝอยมากกว่าวันละ 100 ตัน     
ต้องส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาด าเนินการลงทุน ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบแทน โดยรัฐสนับสนุน
งบประมาณเฉพาะ ค่าเดินระบบที่ต้องจ่ายให้กับเอกชนในรูปแบบของงบถดถอยในช่วงระยะเวลา     
3-5 ปี แรก 
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2.2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลน้อย ให้ใช้ระบบก าจัดของ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง หรือรวมตัวกันหลายแห่งเพ่ือสร้างสถานที่ก าจัดไว้  
ใช้รว่มกันโดยรัฐสนับสนุนงบประมาณลงทุนให้บางส่วน  

2.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายจาก 
ชุมชนต่างหากจากขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อน าไปก าจัดสถานที่ก าจัดของเสียอันตรายของเอกชน ทั้งนี้ให้
รัฐสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างสถานที่รวบรวมและสนับสนุน       
ค่าก าจัดแบบถดถอยในช่วงระยะ 3-5 ปี แรก  

2.2.5 ให้มีสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในลักษณะศูนย์รวมที่สามารถใช้รวมกับหลาย
ท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและด าเนินการ  

2.2.6 ให้มีระบบการอนุญาต (Permitting System) การติดตามตรวจสอบสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย และรายงานสู สาธารณชนอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง  

2.2.7 ให้การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูานครหลวง และการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค รับซื้อไฟฟูาซึ่งผลิตจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในราคาที่สูงกว่าทั่วไป และหน่วยงานของ
รัฐสนับสนุน การท าปุ๋ยอินทรีย ์จากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์   

ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2542         
ต้องน าเงื่อนไขการ บริหารงานสิ่งแวดล้อมเปน็องคป์ระกอบหนึ่งในการพิจารณา 

 

2.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(1) ศึกษาองค์ประกอบ/ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(2) ศึกษาความเหมาะสมในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ด าเนินการก่อสร้างระบบการจัดเก็บตามพ้ืนที่ในท้องถิ่น 
(4) ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุน เช่น นโยบาย มาตรฐาน การก ากับดูแล การเก็บค่าธรรมเนียม การ

บ าบัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

       2.4 การศึกษาความเหมาะสมการด าเนินโครงการจดัการขยะมูลฝอย 
 (1) การจัดท าข้อก าหนดการศึกษาความเหมาะสม 
 (2) การศึกษาความเหมาะสม ตามประเด็นปัญหาอย่างน้อยดังนี้ 
   -วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันและปะเมินสภาพปัญหาในอนาคต 
   -ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางเลือก 
   -ประเมินค่าใช้จ่ายขั้นต้นในการด าเนินโครงการ 
   -การเสนอแนะพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง 
   -วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีการด าเนินงานต่างๆ 
   -ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
   -ข้อก าหนดในการออกแบบเบื้อต้นของระบบ 
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 (3) การประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
      เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่เลือกข้อดี ข้อเสีย 
แนวทางการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาที่จะด าเนินการแก้ไขตามแนวทางต่างๆ 
 2.5 การส ารวจออกแบบรายละเอียด ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (1) การจัดท าข้อก าหนดการส ารวจแบบรายละเอียดระบบก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (2) การออกแบบส ารวจ 
   -ส ารวจพื้นที่โครงการ 
   -ส ารวจแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
   -แบบรายละเอียดของระบบ 
   -แผนงานก่อสร้าง 
   -คู่มือด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ 
      -การศึกษาและการก าหนดอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการจัดเก็บ 
   -การเสนอแนะการจัดองค์กรการบริหาร 
   -การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   -การประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
   -การจัดท าเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  (3) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 2.6 การด าเนินโครงการ ตามทางเลือกดังนี้ 
  (1) ท้องถิ่นด าเนินการเองทุกขั้นตอน 
  (2) ประกวดราคาก่อสร้างตามแบบและท้องถิ่นเดินระบบ 
  (3) ประกวดราคาตามแบบรวมก่อสร้างและท้องถิ่นเดินระบบ 
  (4) ให้เอกชนเข้าร่วมในการด าเนินโครงการ 
 

 2.7 การคัดเลือกและการควบคุมการท างานของวิศวกรที่ปรึกษา โดยวิธี 
  (1) วิธีตกลง 
  (2) วิธีคัดเลือก 
 

 2.8 การคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง 
  (1) ตามพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบริษัทผู้รับจ้าง 
  (2) ตามความสามารถในการด าเนินโครงการของผู้รับจ้าง 
  (3) บุคลากร 
  (4) ความพร้อมของบริษัทผู้รับจ้าง 
 

.................................................................... 
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บทที่ 3 
เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีเทคนิคในการด าเนินการในหลายๆประการซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
1. แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
   (1) มาจากแหล่งชุมชน อาคาร บ้านเรือน  
   (2) มาจากการท าความสะอาดทางเท้า ที่สาธารณะหรือตลาด 
 

 2. ประเภทของขยะมูลฝอย 
    (1) ขยะทั่วไป 
    (2) ขยะอินทรีย์ 
    (3) ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย 
 

 3. การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีขั้นตอนดังนี้ 
    (1) ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 
    (2) การน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน 
    (3) การออกแบบฟอร์มส าหรับการบันทึกข้อมูล 
    (4) การพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา 
    (5) บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลสารสนเทศ 
    (6) การน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาใช้ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ 
 

 4. การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย สามารถท าได้ดังนี้ 
    (1) ลดปริมาณการผลิตของขยะมูลฝอย เช่น ใช้สินค้าชนิดเติม ลดการใช้วัสดุย่อยสลายยาก 
    (2) การลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล 
 

 5. การคัดแยกขยะมูลฝอย 
    (1) ตามประเภทของขยะมูลฝอย 
    (2) ข้อก าหนดในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

  6. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
     (1) ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
     (2) ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย 
     (3) จ านวนรถเก็บรวบรวมขยะ 
     (4) การด าเนินการเก็บ 
     (5) เส้นทางการจัดเก็บ 
     (6) การปูองกันอันตรายส าหรับพนักงานเก็บขน 
 

   7. การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายขยะ ควรถือปฏิบัติดังนี้ 
      (1) ควบคุม ดูแลมิให้มีการบรรทุกขยะเกินพิกัดที่ก าหนด 
      (2) ถือปฏิบัติตามระเบียบของการขนส่งขยะ 
      (3) ขยะจะต้องถูกส่งในภาชนะท่ีปิดของยานพาหนะ 
      (4) จัดให้มีถังรองรับน้ า 
      (5) ควบคุมการตกหล่น ปลิวฟูุงของขยะขณะขนส่ง 
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      (6) ขนส่งขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายง่าย และขยะอันตรายแยกกัน 
   8. สถานที่ก าจัดขยะ 
      (1) เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและสถานที่น าวัสดุกลับคืน 
   - ไม่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด      
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 
  -ควรตั้งอยู่ห่างจากชุมชนหลัก ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร ตามข้อก าหนดกรมควบคุมมลพิษ 
   (2) เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
     -ไม่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด      
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  
     -ควรตั้งอยู่ห่างจากบ่อน้ าดื่ม หรือโรงผลิตน้ าประปาในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 700 เมตร 
     -ควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมา รวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetland) ไม่น้อย
กว่า 300 เมตร 
     -ควรพืน้ที่ต่อเนื่องผืนเดียวและมีขนาดเพียงพอสามารถใช้งานฝังกลบได้ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
 

9.การคัดแยกขยะในสถานที่ก าจัดขยะ 
    การจัดให้มีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเตรียมบริเวณพ้ืนที่คัดแยกขยะไว้เฉพาะแยกต่างหากจากพ้ืนที่ที่ต้องใช้ส าหรับการก าจัดขยะหรือ
พ้ืนที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับก าจัดขยะ 

(2) บริเวณพ้ืนที่ด าเนินการคัดแยกขยะจะต้องมีลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
-สามารถรองรับขยะที่จะน าเข้ามาคัดแยกหรือก าจัดได้ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของปริมาณขยะที่สถานที่
จัดการขยะนั้นสามารถรองรับได้สูงสุดต่อวัน 
-มีระบบปูองกันน้ าฝน และน้ าท่าเพ่ือปูองกันน้ าฝนสัมผัสกับขยะ 
-มีระบบปูองกันสัตว์คุ้ยเข่ีย และพาหนะน าโรค 
-มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศท่ีดี 
-จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง   
 แรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) บริเวณพ้ืนที่ส าหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่น ากลับคืนจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
-มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 เท่าของปริมาณวัสดุที่คัดแยกได้สูงสุดต่อวัน 
-แบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนตามหมวดหมู่หรือประเภทของขยะที่ได้คัดแยกไว้และที่จะน าไปเก็บกัก 
-บริเวณท่ีเก็บกักขยะอันตรายจะต้องแยกต่างหากจากพ้ืนที่ส าหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่สามารถใช้
ประโยชน์ประเภทอื่นๆ 
-มีระบบระบายอากาศและระบบปูองกันอัคคีภัยตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-มีระบบปูองกันน้ าฝน กลิ่น แมลง พาหนะน าโรคและเหตุร าคาญอ่ืนๆตามข้อก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
-จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ที่จะคัดแยกขยะภายในบริเวณสถานที่จัดการขยะทั้งในด้านความปลอดภัยใน  
การด าเนินงานและการคัดแยกขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
 

 10.ระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
     (1) การหมักท าปุ๋ย 
     (2) การก าจัดโดยฝังกลบ 
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 11.การจัดการสิ่งปฏิกูล 
         (1) ความส าคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูล สรุปคือเพ่ือผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในการปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสิ่งปฏิกูล ปูองกันปัญหาด้านมลพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆ 
     (2) ปริมาณและองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลขึ้นอยู่กับการกินอาหาร การดื่ม สภาพภูมอากาศและการ
ประกอบอาชีพ 
     (3) การบ าบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือท าลาย ลด หรือควบคุมปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ปนมากับ   
สิ่งปฏิกูล การย่อยสลายสารอินทรีย์ในสิ่งปฏิกูล เพ่ือปูองกันการเกิดมลพิษต้องสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
 

  12.การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก าจัดมูลฝอย มีดัชนีที่จ าเป็นและ
ควรวิเคราะห์แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มสารอินทรีย์ลพเหย 
(2) กลุ่มโลหะ 
(3) กลุ่มสารปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
(4) กลุ่มสารอันตรายอื่นๆ 
(5) ดัชนีคุณภาพอ่ืนๆ เช่น สี พีเอช ความขุ่น การน าไฟฟูา ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง    

คลอไรด์ ซัลไฟด์ ซัลเฟต ซีโอดี ของแข็งทั้งหมด เหล็ก แมงกานีส 
 
 

............................................................................ 
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       บทที่ 4 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

4.1 ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    การมีส่วนร่วม  เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การแสดงความคิดเห็น            
การด าเนินการ  การประสานความร่วมมือ  การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการด าเนินการ ตลอดจน     
มีส่วนร่วมในการด าเนินการในเรื่องหนึ่งใด อันเป็นการแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน หรือท้องถิ่น
ของตนเพ่ือให้บรรลุตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพ่ือให้เกิด    
การปูองกันแก้ไข และจัดการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
    การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆในชุมชนหรือสังคมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสนับสนุนให้เกิดกระบวนการอย่างสร้างสรรค์โดยมีองค์ประกอบของการด าเนินงาน
ดังนี้ 

-การก าหนดวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆที่ชัดเจน 
-การก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ 
-การก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 
-การสร้างข้อตกลงร่วมกันในกระบวนการมีส่วนร่วม 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรหลักในระดับท้องถิ่นที่ต้องเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการ 
เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าใจมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่ม
ร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหา 
       ปัจจุบันการด าเนินการเพ่ือจัดหาสถานที่จ ากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนมัก
ประสบปัญหาการคัดค้านจากประชาชนในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการไม่สามรถสื่อสารให้ทุกฝุายมีความเข้าใจกัน
และกัน ในการวางแผนและตัดสินใจในโครงการ ดังนั้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักและเห็น
คุณค่าของการมีส่วนร่วมจะช่วยลดข้อขัดแย้งในโครงการพัฒนาต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในมิติต่างๆมีดังนี้ 
 

       4.1.1 ช่วยเพิ่มคุณค่าในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน  
          การตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน หากเป็นการตัดสินใจฝุายเดียว โดยเฉพาะการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาของผู้น าชุมชน หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาจไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นการมี
ส่วนร่วมจึงช่วยในการเพ่ิมคุณค่าในการตัดสินใจร่วมกัน 
 

       4.1.2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา     
          โดยปกติการท ากระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จะมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการ
ด าเนินการแต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถช่วยลดความล่าช้าที่เกิดจากความขัดแย้ง
ได้มากในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขด้วยการมีส่วนร่วมปัญหาอาจลุกลามขยายความรุนแรงเพ่ิมขึ้นได้ 
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    4.1.3 ช่วยสร้างฉันทามติร่วมกันของสมาชิกในชุมชนต่อการแก้ไขปัญหา  
          การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝุาย โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การสร้างข้อตกลงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจึงเป็น
การยอมรับของทุกฝุาย 
 

    4.1.4 ช่วยเพิ่มความง่ายต่อการปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหา 
        การแสวงหาทางออกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเพ่ิม
ความง่ายในการน าไปปฏิบัติ เพราะมีการระดมความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติขั้นตอนวิธีการหน่วยงาน
รับผิดชอบการติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงเป็นผลดีต่อการน าไปปฏิบัติตามแนวทางที่ชัดเจน และทุกฝุายเห็น 
พ้องต้องกัน 
 

       4.1.5 หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างกันของคู่กรณีพิพาท 
       หากมีความขัดแย้งของสมาชิกในชุมชนต่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนย่อมเป็นความ
เสี่ยงต่อการเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีพิพาทระหว่างกันได้ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงเป็นการให้ทั้งสองฝุาย
รวมทั้งฝุายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุปในการแก้ไข
ปัญหาช่วยลดการเผชิญหน้าของคู่กรณีได้เป็นอย่างดี 
 

    4.1.6 ด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้น าชุมชน และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    การตัดสินใจของผู้น าชุมชน มักเป็นการประนีประนอมมากกว่าการใช้แนวทาง แบบฝุายหนึ่งชนะอีก
ฝุายหนึ่งแพ้ (Win-Lose Approach) ซึ่งจะท าให้ผู้น าชุมชนมีแรงกดดันจากสมาชิกในชุมชนมากอย่างไรก็ตาม
การประนีประนอมกันมักไม่น ามาซึ่งการหาข้อตกลงร่วมกันได้อันท าให้การแก้ไขปัญหาไม่เกิดเป็นรูปธรรม 
    การมีส่วนร่วม จึงเป็นการแสวงข้อตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เฉพาะผู้น าชุมชนฝุายเดียว
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อสรุปที่เกิดจากทุกฝุาย ผู้น าชุมชนเพียงแต่อ านวยความสะดวกในการเตรียมการให้เกิด 
การมีส่วนร่วม และน าผลและข้อตกลงไปปฏิบัติ 
 

    4.1.7 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหา 
    การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบโอกาสในการแก้ไขปัญหา และความต้องการในการแก้ไขปัญหา
น้ าเสีย ดังนั้นผู้ที่เข้ามาร่วมกระบวนการด้วยความสมัครใจจะเกิดการพัฒนาความคิดเห็นและทักษะใน
กระบวนการให้ได้มาซึ่งทางออกของการแก้ไขปัญหาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและช่วยสร้าง
ความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนกับชุมชน 
 

4.2 การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
นับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมาก ความส าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย ต้องเริ่มต้นที่การจัดการกับ
ประชาชนเป็นอันดับแรกก่อน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูล
ฝอยอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นแนวทางท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการมีแนวทางดังนี้ 
 

    4.2.1 การให้ความรู้ความเข้าใจ  
         การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแก่ประชาชนทุกระดับรวมทั้ง
ผู้น าท้องถิ่น โดยควรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของความส าคัญที่จะต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นการเข้าถึงความรู้
ดังกล่าวนี้ควรผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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กับหน่วยงานหรือท้องถิ่นอ่ืนๆอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าเป็นโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยได้โดยให้ผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการจากนั้นน าคณะไป
ศึกษาดูงานในท้องถิ่นท่ีมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและถูกสุขาภิบาล 
 

       4.2.2 การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม 
        ควรมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมขึ้นในท้องถิ่น โดยค้นหาศักยภาพของผู้น าชุมชนหรือ
อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการคัดแยกและลด
ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด  การท าโครงการปุ๋ยหมัก การท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือชี้ให้เห็นว่าสามารถน า    
มูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้เพ่ือให้เป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังประชาชนทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

       4.2.3 การประชาสัมพันธ์ 
    เริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชุมชน รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือจ าหน่าย      
ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดหาร้านรับซื้อของเก่ามาบริการในการรับซื้อขยะที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ 
       4.2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
    ริเริ่มท าโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการกระตุ้น
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับกลุ่มเยาวชนในการเข้าร่วมโครงการ เช่น จัดท าโครงการ
ประกวดการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เป็นต้น เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจในกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ควรประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรม 
 

4.3 การรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
    ความส าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยก็คือ การที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งจะไม่เป็นภาระต่อ
ท้องถิ่นในการก าจัดต่อไป หากท้องถิ่นใดมีปริมาณขยะมูลฝอยในปริมาณมากอีกทั้งยังมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนั่นแสดงว่ามีกิจกรรมท าให้เกิดขยะมูลฝอยมากเช่นกัน ขณะเดียวกันการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
หรือการรณรงค์ให้ประชาชนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือจากแหล่งก าเนิดก็เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปก าจัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันต่อเวลา ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างเกิดขึ้น 
    การรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครัวเรือนเป็นหลัก 
หารสมาชิกในครัวเรือน หรือหัวหน้าครัวเรือนไม่เห็นความส าคัญก็เป็นไปได้ยากที่จะท าให้ส าเร็จได้อย่างไรก็
ตาม หากครัวเรือนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้องแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ก็ควรวาง
แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามประเภทของขยะมูลฝอยที่ได้มีการคัดแยกไว้แล้วด้วย เช่นกัน  
 

    แนวทางปฏิบัติในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ท าได้ดังนี้ 
    4.3.1 ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
    ควรเลือกท าเฉพาะชุมชนย่อยท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีศักยภาพในการร่วมโครงการได้เพ่ือให้เป็นชุมชน
น าร่อง โดยมีจ านวนครัวเรือนเปูาหมายประมาณ 40-60 ครัวเรือน 
    4.3.2 ส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้ถุงบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกสี 
    โดยให้ถุงสีเขียวเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้และถุงสีด าเป็นขยะมูลฝอยทั่วไป 
ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรแจกถุงบรรจุให้กับครัวเรือนในพ้ืนที่เปูาหมาย เพ่ือสร้างแรงจูงใจที่ดีอีกทั้ง
เป็นการประเมินพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยควบคู่ไปด้วย 
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    4.3.3 จัดเก็บถุงบรรจุขยะมูลฝอย 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดวันและเวลาในการเก็บขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้เพ่ือจ าหน่ายและเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนในพ้ืนที่เปูาหมาย อนึ่งในการก าหนดวัน เก็บขยะมูล
ฝอย ประเภทรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอันตรายนั้น ไม่ควรเก็บถี่จนเกินไปเนื่องจากอาจมีปริมาณขยะ
มูลฝอยน้อย ดังนั้นเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นแต่ละแห่ง อย่างน้อยควรจัดเก็บเดือนละ 1 -2 ครั้ง         
ก็เพียงพอ และไม่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการด าเนินงาน 
 

    4.3.4 การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
          สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบของการส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดท ากล่องคอนกรีต (ครัวเรือนที่มีพ้ืนที่
ว่างเพียงพอ) หรืออาจใช้เป็นถังหมักขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุ 20 ลิตรแทนก็ได้โดยให้น ามูลฝอยอินทรีย์ 
ประเภทเศษผัก ผลไม้เศษอาหารมาหมักรวมกันในภาชนะนี้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
ส าหรับขยะมูลฝอย ขนาด 20 ลิตรแทนก็ได้โดยให้น ามูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษผัก ผลไม้เศษอาหารมาหมัก
รวมกันในภาชนะนี้ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจส่งเสริมและสนับสนุนโดย
ดารแจกสารเร่งการย่อยสลาย (EM) เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจแก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการส าหรับขยะมูลฝอยที่
หมักแล้วก็จะเป็นปุ๋ยส าหรับการการบ ารุงต้นไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมารับซื้อเพ่ือจ าหน่ายต่อไปก็
ได้แนวคิดนี้ หากได้ด าเนินการอย่างจริงจังและมีผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้วจะช่วยให้ครัวเรือนเห็นความส าคัญ
ของการลดปริมาณขยะมูลฝอย และยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่ง 
 

4.4 การมีส่วนร่วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
    เกือบทุกท้องถิ่นมักไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในพ้ืนที่อย่างไรก็ตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและ    
สิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากในอนาคตภาครัฐไม่สามารถจะสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาได้
ทั้งหมดแต่ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการโดยมีส่วนราชการคอย
สนับสนุนเทคนิคทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
    แนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จึงต้องด าเนินการด้วยความละเอียดอ่อนเพ่ือให้ประชาชนมีความ
เต็มใจที่จะจ่ายซึ่งมีแนวทางหลักๆดังนี้ 
    4.4.1 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมรวมทั้งวิธีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมควรเป็นอย่างไร โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน 
    4.4.2 การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
    4.4.3 การก าหนดอัตราการจัดเก็บ ควรค่อยๆเพ่ิมอัตราจนถึงอัตราสูงสุดที่ก าหนดไว้ตามระยะเวลาที่
วางไว้และไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพ และสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน 
    4.4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนการใช้เงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้
ชัดเจนและโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
    อนึ่ง การมีส่วนร่วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในหลายพ้ืนที่อาจใช้เป็นแนวทางการเชิญให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ รวมทั้งสถานประกอบย่านพาณิชยกรรม ย่านบริการต่างๆท่ีตั้งอยู่ภายในท้องถิ่น เข้ามาร่วม 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมโดยอาจตั้งเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยสถานประกอบการใดที่ท าให้เกิด     
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในปริมาณมากอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมมากตามไปด้วย 
       สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ เมื่อมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการวาง
ระบบการให้บริการแก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เกิดประสิทธิภาพด้วย เช่น 
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4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างบ่อฝังกลบ 
    มีหลายพ้ืนที่เมื่อจะมีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขึ้น มักมีการคัดค้านหรือต่อต้านโครงการ ทั้งนี้
เนื่องจากกระบวนการศึกษาและการคัดเลือดพ้ืนที่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ อีกทั้งประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ขาด
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกพ้ืนที่ 
    ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างบ่อฝังกลบได้ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการในขั้นตอนนี้ควรมีการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 2 พ้ืนที่
แล้วท าการวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคมในแต่ละพ้ืนที่โดยจะเลือก
เอาพ้ืนที่ที่มีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นพ้ืนที่ส าหรับการก่อสร้างโครงการประชาชนต้องมีส่ วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการ  คณะท างาน หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ นอกจากนี้หากมีการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing)  ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นความ
ห่วงใยต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนของตน  เพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 

    หากต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิด เห็นสาธารณะต่อการคัด เลื อกสถานที่ก่อสร้ า ง              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ดังต่อไปนี้ 
  4.5.1 การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางสื่อต่างๆ 
    4.5.2 การแสดงความจ านงในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุมที่จะจัดให้มีขึ้น 
  4.5.3 การเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในประเด็นหารือ 
  4.5.4 การท าความเข้าใจ ปรึกษาหารือความห่วงใยต่างๆของชุมชนที่มีต่อโครงการและการเจรจาต่อ    
รองในแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   4.5.5 การติดตามผลการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 
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มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลหงส์หิน 

 
บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะในการใช้มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

    เนื่องจากมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปรียบเสมือนเป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล โดยเน้นตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา การเก็บขน รวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคนิค/วิชาการและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเป็นส าคัญ เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความพร้อมและขีดความสามารถในการจัดการที่แตกต่าง ดังนั้น จึงควร
พิจารณาถึงความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่น ศักยภาพของบุคลากร ความรุนแรงของปัญหา การให้ความ
ร่วมมือของประชาชนตลอดจนการจัดหางบประมาณมาลงทุน 

2. รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานเล่มนี้มีเนื้อหาสาระบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด 
ทางด้านเทคนิคเฉพาะด้าน เช่น เทคนิคในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หรือการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจไม่มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความช านาญพอ สามารถขอรับการสนับสนุนทางวิชาการได้จากหน่วยงานของรัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ค าแนะน าต่อการด าเนินงานได้เช่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) หรือกรมควบคุมมลพิษ 
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