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มุ่งสู่การเป็นชุมชนสะอาด ไร้มลพิษ ด้วยการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
เพื่อลดปริมาณการเกิดของขยะมูลฝอย
2. ส่งเสริมการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิดตามประเภทของขยะมูลฝอย เพื่อนาขยะกลับมาใช้ใหม่ และ
ใช้ซ้า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัด
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพื่อไปสู่ระบบกาจัดที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ทั้งที่เป็นขยะทั่วไป และขยะอันตราย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมให้มีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ
เป้าประสงค์
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัดที่ปลายทางลดลง
2. ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพิ่มขึ้น
3. มีพื้นที่ตน้ แบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ตัวชีวัดตามเป้าประสงค์
ภายในระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ.2560 – 2561) การจัดการขยะมูลฝอยจะประสบความสาเร็จ โดย
มีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ดังนี้
1. ปริมาณขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดลงตามตัวชี้วัดของจังหวัดเชียงรายไร้
ขยะ ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย “ อย่าน้อยชุมชนละ 1 แห่ง
3. ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ณ แหล่งกาเนิด
4. ร้อยละ 85 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) (พ.ศ. 2560 – 2561)
คณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “เทศบาลตาบลสถาน ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนว
ทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ในภาพรวมของตาบล
สถาน โดยบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิดพื้นฐานหลัก ได้แก่
1. แนวคิด 3Rs
ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจาวันนั้น เกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมถึง
สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ดังนั้น เราจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ที่เน้นการลด การ
คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย
Reduce ลด (คิดก่อนใช้)
การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อเป็น
การลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู่ ใช้ปิ่นโต
แทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุ
สิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น
Reuse ใช้ซ้า (ใช้แล้วใช้อีก)
การใช้ซ้า การนาสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า
การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้าหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้าได้
การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆให้ใช้ได้ใหม่
Recycle นากลับมาใช้ใหม่
การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสานักงาน เพื่อนาวัสดุที่ยัง
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/
อโลหะ โดยการเลือกสินค้าที่ทามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ และการนาขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น
2. หลักการประชารัฐ
หลักการดาเนินงานตามแนวทาง “ประชารัฐ” นั้น เป็นหลักการที่คานึงถึงหลักความรับผิดชอบ และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางสังคม (Participatory Principle) ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการในอนาคต โดยส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคม อัน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและประชาชน ภาคการศึกษา และภาคศาสนา ทั้งในกระบวนการกาหนดนโยบาย การให้ข้อมุล

การแสดงความคิดเห็น รวมตลอดไปถึงการออกแบบการคัดแยก การเก็บขน การกาหนดมาตรการ และการมี
ส่วนร่วมในพื้นที่ และการวางระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในอนาคต
3. มาตรการ
เพื่อให้เกิดการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ การดาเนินการจึง
ต้องครอบคลุมการจัดการทั้ง 3 ระยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการ
ประกอบด้วย
1) มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งกาเนิด
สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและสถานทีท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนาขยะมูบฝอ
ยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด
2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการเก็บขน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ดาเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะ
มูลฝอยประเภทต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การกาจัดต่อไป ผลักดันให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการขยะอันตราย และ
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ โดยภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนดาเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ
สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้ง
สถานบริการต่าง ๆ การคัดแยกขยะมูลฝอย จนถึงการกาจัดขั้นสุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้แบบเทคโนโลยีการ
บาบัด/กาจัดขยะมูลฝอย พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

