บันทึกการประชุม
การดําเนินงาน 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบที่มกี ารจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ หมาะสม
ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑4.00 น.
ประธานการประชุม
๑. นายสากล
๒. นายอนุพันธ์

ฐินะกุล
อิฐรัตน์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) นายบรรพต อมราภิบาล
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่
2) นางภาวินี
ณ สายบุรี
นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ
3) นายวรกร
แต้นําชัย
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
2. ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16
3. เจ้าหน้าที่สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
4. เจ้าหน้าที่กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ
5. เจ้าหน้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16
สรุปผลการหารือ
1. พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต้นแบบ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต้นแบบ โดยยึดพื้นที่ตามกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต้นแบบ รวมทั้งหมด 88 แห่ง ประกอบด้วย
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต้นแบบ ดําเนินการร่วมระหว่างสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
และกระทรวงมหาดไทย จํานวน 64 แห่ง
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต้นแบบ ดําเนินการโดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 จํานวน
14 แห่ง
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต้นแบบ ดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย จํานวน 10 แห่ง
โดยพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต้นแบบ จะมีการดําเนินการครบทั้ง 3 ด้าน (ต้นทาง กลางทาง
ปลายทาง) และสอดรั บ การดํ าเนิ นงานตัวชี้ วัดระดับกระทรวง ข้ อ 6 คื อ มี รู ปแบบการจั ดการขยะที่ เหมาะสม
อย่างน้อย 1 แห่ง ต่อ 1 จังหวัด
2. สําหรับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่เหลืออีก 41 แห่ง ที่เสนอมาแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น
พื้นที่ดําเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนั้น สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 พิจารณาเห็นว่าสามารถ
ดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 88 แห่ง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการประเมิน
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ดังนั้น จะมีพื้นที่ดําเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 129 แห่ง
3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะนําพื้นที่ต้นแบบทั้งหมดไปรายงานต่อที่ประชุมคณะทํางานร่วมระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบการดําเนินงาน 1 จังหวัด 1 องค์กร
/ปกครองส่วน…

-๒ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยเป็นคณะทํางานที่มีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน และรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายสากล ฐินะกุล) เป็นเลขานุการ และมี
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ร่วมเป็นคณะทํางาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคําสั่งโดยกระทรวงมหาดไทย
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งเรื่องตัวชี้วัดระดับกระทรวง (ทส.) : จังหวัดเป้าหมายมี
การจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยจังหวัดเป้าหมายต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตาม Roadmap
ทั้ง 7 เรื่อง ประกอบด้วย 1) มีแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2) มีกิจกรรมสร้างจิตสํานึกสร้างความตระหนักให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 3) มีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย 4) มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 5) มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 6) มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
7) ลดขยะมูลฝอยตกค้างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
4.1 การดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงมหาดไทย จะสอดรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเรื่องที่ 6) มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน คือ มีพื้นที่นําร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง อย่างน้อย 1 แห่ง ต่อ 1 จังหวัด ซึ่งขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบครบทุกจังหวัด
จํานวน 88 แห่ง
4.2 สําหรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด เรื่องที่ 4) มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เกณฑ์การประเมิน
คือ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า ควรกําหนดคําจํากัดความของ “ร้อยละ 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย” ให้ชัดเจน โดยคําว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย” ควรหมายถึงพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการ จํานวน 78 แห่ง ไม่ใช่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในประเทศ (ประมาณ 8,000 แห่ง ) ซึ่งหมายถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องดําเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400 แห่ง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในข้อนี้
โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ประเด็นคําจํากัดความ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400 แห่ง” ควรหารือ
เพิ่มเติมต่อไปภายหลัง โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมมลพิษ นําประเด็นคําจํากัดความ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ไปเจรจาต่อรองกับสํานักงาน กพร. ต่อไป

-๓พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบทีม่ กี ารจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ หมาะสม
(มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตัง้ แต่ต้นทาง เก็บขนแบบแยกประเภท และกําจัดอย่างถูกต้อง)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
สสภ.

จังหวัด
พท. สํารอง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

เชียงใหม่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
ลําพูน
ลําปาง
พะเยา
แพร่
สุโขทัย
พิษณุโลก
น่าน
พิจิตร
อุตรดิตถ์
นครสวรรค์
ตาก
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ชัยนาท
สมุทรสาคร
นนทบุรี
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สิงห์บุรี
สระบุรี
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
นครนายก
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
อุดรธานี
หนองคาย

คพ.

1.ทต.ครึ่ง
2.ทต.อุโมงค์

พื้นที่ดําเนินการ
คพ.+มท.*
1.อบต.ดอนแก้ว*
2.ทต.เชียงเคี่ยน*
3.ทม.แม่ฮ่องสอน*
4.ทต.แม่แรง*

1.ทม.เขลางค์นคร

1.ทต.เกาะคา**
5.ทต.บ้านเหล่า*
6.ทต.สอง*
7.ทม.สุโขทัย*
8.ทน.พิษณุโลก
9.ทม.น่าน*
10.ทม.พิจิตร*
11.ทต.หาดกรวด*
12.ทม.ตาคลี*
13.อบต.แม่กาษา*
14.ทต.หนองฉาง*
15.ทต.ลานกระบือ*
16.ทต.โพรงมะเดือ*
17.ทม.สุพรรณบุรี*
18.ทต.หันคา*
19.ทต.ดอนไก่ดี*

3.ทต.ไทรย้อย
4.ทต.ท่าวังผา
5.ทม.บางมูลนาก

6.ทต.ช่องลม
7.ทต.คลองโยง

8.ทน.สมุทรสาคร
9.ทต.ปลายบาง

2.ทน.นนทบุรี
3.ทน.ปากเกร็ด
20.อบต.แหลมฟ้าฝ่า*
4.ทน.รังสิต

10.ทต.นครหลวง

11.ทม.สระบุรี
12.ทม.เขาสามยอด

13.ทต.ท่ายาง
14.อบต.พงศ์ประศาสน์
15.ทน.อุดรธานี

มท.**

21.ทต.มหาพราหมณ์*
22.ทต.แสวงหา*
23.ทม.บางระจัน*
24.ทม.พระพุทธบาท*
25.ทต.หล่มเก่า*
26.ทต.หนองม่วง*
27.ทต.บ้านนา*
28.ทต.ศรีมหาโพธิ*
29.ทต.กระจับ*
30.ทต.พระแท่น*
31.ทม.สมุทรสงคราม*
32.อบต.บ้านหม้อ*
33.ทต.หนองพลับ*
34.ทม.หนองสําโรง*
35.ทม.หนองคาย*

2.อบต.แพรกษาใหม่**

-๔สสภ.

จังหวัด
เลย
นครพนม
สกลนคร
บึงกาฬ

10

11

พท. สํารอง
16.ทต.นาอาน
17.ทต.ศรีสงคราม
18.ทต.โซ่พิสัย

ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
หนองบัวลําภู
นครราชสีมา

5.ทม.มหาสารคาม

12

13

14

15

16

ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
ยโสธร
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
ระนอง
พังงา
สตูล
ภูเก็ต

ตรัง
กระบี่
สงขลา

5.อบต.คูเมือง**

7.ทต.ศีขรภูมิ

6.ทต.สําโรงทาบ**
45.ทม.บุรีรัมย์*

8.ทต.ขุนหาญ
9.ทม.เดชอุดม
46.พนา*
47.ทต.กุดชุมพัฒนา*
48.ทต.นิคมคําสร้อย*

24.ทต.หนองสูงเหนือ
10.ทม.ร้อยเอ็ด
11.ทม.แสนสุข
25.ทม.มาบตาพุด
26.ทม.ตราด

7.ทต.ดอนหัวฬ่อ**
49.ทต.เมืองแกลง*
50.ทต.ตะกาง*
8.ทต.ปากน้ําแหลมสิงห์**

12.อบต.ท่าช้าง
51.ทม.ฉะเชิงเทรา*
52.ทม.อรัญญประเทศ*
53.ทน.สุราษฎร์ธานี*
54.ทต.มาบอํามฤต*
55.ทต.บางจาก*

27.ทม.หลังสวน
13.ทต.ละอุ่น
28.ทต.ควนโดน
29.ทม.ป่าตอง
30.ทม.กะทู้
31.ทต.กะรน
32.ทต.เชิงทะเล
33.ทต.ราไวย์
34.ทต.วิชิต
35.ทต.รัษฎา
36.ทต.เทพกระษัตรี
37.อบต.เทพกระษัตรี
38.อบต.ควนเมา
39.ทต.ปริก
40.ทต.กําแพงเพชร

3.ทต.โนนสว่าง
4.ทต.ศรีวิไล

43.ทต.โนนสัง*
44.ทต.กุดจิก*

19.ทม.สีคิ้ว
20.ทต.โนนแดง
21.ทต.ลําปลายมาศ
22.ทต.อิสาณ
23.ทต.ปรางค์กู่

มท.**

40.ทม.บ้านไผ่*
41.อบต.เขวาไร่*
42.ทม.กาฬสินธุ์*

6.ทต.หนองบัวแดง

สุรินทร์
บุรีรัมย์

คพ.

พื้นที่ดําเนินการ
คพ.+มท.*
36.ม.วังสะพุง*
37.ทต.นาแก*
38.ทต.พังโคน*
39.ทต.พรเจริญ*

9.ทม.ระนอง**
56.ทต.คุระบุรี*
57.ทต.กําแพง*
58.ทน.ภูเก็ต*

10.อบต.ท่าข้าม**

14.ทม.กันตัง
59.ทม.กระบี่*
60.ทน.หาดใหญ่*

-๕สสภ.

จังหวัด
พท. สํารอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
พัทลุง
รวม
รวมทั้งหมด

41.ทต.แม่ขรี
41 แห่ง
สํารอง 41 แห่ง

พื้นที่ดําเนินการ
คพ.
คพ.+มท.*
61.ทม.ตากใบ*
62.ทต.ยุโป*
63.ทม.ปัตตานี*
64.ทต.เขาชัยสน*
14 แห่ง
64 แห่ง
ทส. 78 แห่ง
88 แห่ง
129 แห่ง

มท.**

10 แห่ง
มท. 10 แห่ง

