แนวทางและขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง “จังหวัดสะอาด”
ของอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวข้อ
1. การแต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ / อปท. และ
ประชุมชี้แจง/เตรียมความพร้อมให้กับคณะทางาน ฝ่าย
บริหาร สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการชุมชนที่จะเข้าร่วม
ดาเนินงาน “จังหวัดสะอาด”
2. จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ในระดับอาเภอ ระดับ อปท. และ ระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อกาหนดขั้นตอนดาเนินงานให้ชัดเจน
และมีผลสัมฤทธิ์ภายใน 1 ปี

แนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางานจังหวัดสะอาดระดับอาเภอ/อปท. และ
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ให้กับคณะทางาน ฝ่ายบริหาร/
สภาท้องถิ่น/และแกนนาชุมชน

3. จัดทาระเบียบ/มาตรการการจัดการขยะชุมชน

3.1 จัดประชุมประชาคมชี้แจง/สร้างความเข้าใจต่อชุมชน
/ครัวเรือนเพื่อการยอมรับและสนับสนุนการดาเนินงาน โดย
มีอาเภอ/ผู้บริหาร อปท. เป็นผู้สนับสนุน
3.2 รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
4.1 สร้างการตื่นตัวแก่แกนนาชุมชน/สมาชิกทุกครัวเรือน
เข้าร่วมงาน
4.2 มีการเตรียมพร้อมป้ายเผยแพร่โครงการ/สมุดบัญชี
ธนาคารขยะ/ตาชั่งและคณะเจ้าหน้าที่ดาเนินงานรับซื้อขยะ
4.3 รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
5.1 จัดตั้งกองทุนหรือธนาคารขยะ โดยคณะกรรมการมีส่วน
ร่วมจากฝ่ายบริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา และแกนนาชุมชน
ร่วมเป็นกรรมการโดยมีเจ้าหน้าที่/ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
5.2 กรรมการอย่างน้อย 5-7 คน วาระ 2 ปี และอาจได้รับ
คัดเลือกอีก แต่ห้ามดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองสมัย
5.3 จัดทาสมุดบัญชีรับ-จ่ายเงินจากการซื้อขายขยะโดยแยก
ต่างหากจากบัญชีของ อปท.ทั่วไป
5.4 มีกฎกติกากองทุนที่ชัดเจน/ตรวจสอบได้/โปร่งใสและ
เป็นธรรม และชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบ

4. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดการขยะต้นทาง”จังหวัด
สะอาด”

5. จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจหรือธนาคารขยะ เพื่อบริหารจัด
การเงินรายได้จากการซื้อขายขยะ และนาไปจัดสรรเป็น
สวัสดิการ หรืออื่นๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ

2.1 ประชุมคณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอาเภอ/อปท./หมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
/ตัวชี้วัด ตามกาหนด
2.2 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน
2.3 นาแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการบรรจุใน
แผนพัฒนาของ อปท. และในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณประจาปี

หัวข้อ
6. เข้าร่วมประชุมคณะทางาน “จังหวัดสะอาด” ที่จังหวัด
หรืออาเภอจัดตั้งขึ้น”
7. ให้ทุกอาเภอ และ อปท.ขยายผลการดาเนินการคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทางครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทาง
ประชารัฐ

แนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นทุกเดือน
7.1 อาเภอ/อปท. สนับสนุนทรัพยากรทางด้านข้อมูลองค์
ความรู้ งบประมาณ และอานวยความสะดวก ให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชน
เพื่อนาไปดาเนินการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย
7.2 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานให้
จังหวัดทราบเป็นประจาทุกเดือน
8. มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะที่ 8.1 รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สามารถคัดแยกนาไปขายหรือใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลราย และจัดทาฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
เดือนทุกเดือนของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
ขยะมูลฝอยของ อปท. และส่งรายงานให้อาเภอและจัดหวัด
เป็นประจาทุกเดือน
9. ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และ 9.1 ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน
สถานประกอบการ ในพื้นที่ของ อาเภอ/อปท. มีกิจกรรม ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่ มีการจัดกิจกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอยและหรือนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ลดคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาไปใช้ประโยชน์
ใหม่
10. มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัด 10. กาหนดให้มีหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
แยกขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวน หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยก
หมู่บ้านชุมชนใน
ขยะมูลฝอย
11. มีจุดรวบรวมขยะอันตรายครบทุกหมู่บ้าน อย่างน้อย 11. จัดให้มีหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ
หมู่บ้านละ 1 แห่ง
100) ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย
อันตรายชุมชน อย่างน้อย ๑ จุด โดยคานึงถึงความคุ้มค่า
ประหยัด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวด
ล้อมและประชาชนในหมู่บ้าน
๑๒. ติดตาม กากับดูสถานประกอบการ ในพื้นที่ที่มีการ ๑๒. แต่งตั้งคณะทางานติดตามเฝ้าระวัง ไม่ให้มี
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ให้มีการ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายหรือถ้ามีต้องไก้รับการกาจัด
ส่งไปกาจัดอย่างถูกต้อง ไม่ให้ทิ้งปะปนร่วมกับขยะมูลฝอย อย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมูลฝอยติด
ชุมชนหรือลักลอบทิ้งในพื้นที่
เชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น
1๓. รายงานผลการดาเนินงาน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ 1๓.1
ระดับอาเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่คัดแยกได้ ในระบบฐานข้อมูล ติดตามการรายงานข้อมูลของ อปท. ให้มีการรายงานและ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดขอนแก่น ทางเว็บไซต์
บันทึกข้อมูลเป็นประจาทุกเดือน
http://www.kkcleancity.com./sys/ และ ของกรม 1๓.2 อปท. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรายงาน และ
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลาง บันทึกข้อมูลในระบบของจังหวัดและของ สถ. โดยสามารถ
อปท. หรือ http://info.dla.go.th. เป็นประจาทุกเดือน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลได้ที่
http://www.kkcleancity.com และ http://info.dla.go.th

ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับ
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
คะแนน
คะแนน
1
การแต่งตั้งคณะทางานระดับ อปท. การ 20
จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการใน
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ระดับครัวเรือน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนของ อปท. ที่เข้าร่วม
โครงการ
2

การดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนในหมู่บ้าน/
ชุมชนของ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ
ผลการดาเนินงานจัดการขยะต้นทางในระดับ
ครัวเรือนที่ทาให้ปริมาณขยะลดลง อย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของปริมาณขยะที่เกิดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ/หรือเกิด
รายได้จากการจัดการขยะต้นทางระดับ
ครัวเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ และมีชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง “จังหวัด
สะอาด” ในพื้นที่ของ อปท.อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยร้อยละ 40 ของจานวนหมู่บ้าน/
ชุมชนในพื้นที่

20

5

ร้อยละการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง “จัดหวัด
สะอาด”

10

6

จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีจุดรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน

5

3

4

20

15

คาอธิบาย
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
อปท. ข้อมูลหลักฐานเป็นเอกสารแสดงแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนให้
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
ระดับครัวเรือน/ชุมชน โดยยึดหลัก 3Rs ตามแนวทาง
“จังหวัดสะอาด”
มีการปฏิบัติการในการจัดการขยะชุมชนร่วมกับ
ประชาชนในพื้นที่ของ อปท.โดยสามารถแสดงข้อมูล
การดาเนินกิจกรรมและภาพประกอบการดาเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
มีการเก็บข้อมูลสถิติในการดาเนินกิจกรรมจัดการขยะ
ต้นทางระดับครัวเรือนแสดงถึงปริมาณขยะที่มีการคัด
แยกแล้วสามารถเปรียบเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ของ อปท. ทั้งหมด ทาให้ทราบถึงปริมาณขยะที่ลดลง
และมีรายได้จากการคัดแยกขยะชุมชนนาไปจาหน่าย
หรือใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ มีกระบวนหรือแนวคิดใหม่
หรือขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะใน
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ที่นาไปจาหน่ายอย่างเป็นระบบ/
มีกฎระเบียบที่ชัดเจนรวมถึงความสามารถในการ
บริหารจัดการขยะเป็นกองทุนสวัสดิการของชุมชน
ต่างๆได้
มีจานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานที่
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสนับสนุนแผนงาน/โครงการโดย
ต้องเพิ่มขึ้นคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของครัวเรือน
/ชุมชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นที่เข้าร่วมโครงการ
มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน อย่างน้อยหมู่บ้าน/
ชุมชนละ 1 จุด โดยคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด
และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนในหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับ
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
คะแนน
คะแนน
7
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่
20
ปลายทางการแต่งตั้งคณะทางานระดับ อปท.
การจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ
ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
ระดับ
ครัวเรือน ในหมู่บ้าน/ชุมชนของ อปท. ที่เข้า
ร่วมโครงการ
2
การดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
20
แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนในหมู่บ้าน/
ชุมชนของ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ
3
ผลการดาเนินงานจัดการขยะต้นทางในระดับ
20
ครัวเรือนที่ทาให้ปริมาณขยะลดลง อย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของปริมาณขยะที่เกิดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ/หรือเกิด
รายได้จากการจัดการขยะต้นทางระดับ
ครัวเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชน
4
การสร้างนวัตกรรมใหม่ และมีชุมชนต้นแบบ 15
การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง “จังหวัด
สะอาด” ในพื้นที่ของ อปท.อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อยร้อยละ 40 ของจานวนหมู่บ้าน/
ชุมชนในพื้นที่
5

ร้อยละการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง “จัดหวัด
สะอาด”

10

6

จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีจุดรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน

5

คาอธิบาย
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
อปท. ข้อมูลหลักฐานเป็นเอกสารแสดงแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนให้
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
ระดับครัวเรือน/ชุมชน โดยยึดหลัก 3Rs ตามแนวทาง
“จังหวัดสะอาด”
มีการปฏิบัติการในการจัดการขยะชุมชนร่วมกับ
ประชาชนในพื้นที่ของ อปท.โดยสามารถแสดงข้อมูล
การดาเนินกิจกรรมและภาพประกอบการดาเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
มีการเก็บข้อมูลสถิติในการดาเนินกิจกรรมจัดการขยะ
ต้นทางระดับครัวเรือนแสดงถึงปริมาณขยะที่มีการคัด
แยกแล้วสามารถเปรียบเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ของ อปท. ทั้งหมด ทาให้ทราบถึงปริมาณขยะที่ลดลง
และมีรายได้จากการคัดแยกขยะชุมชนนาไปจาหน่าย
หรือใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ มีกระบวนหรือแนวคิดใหม่
หรือขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะใน
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ที่นาไปจาหน่ายอย่างเป็นระบบ/
มีกฎระเบียบที่ชัดเจนรวมถึงความสามารถในการ
บริหารจัดการขยะเป็นกองทุนสวัสดิการของชุมชน
ต่างๆได้
มีจานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานที่
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสนับสนุนแผนงาน/โครงการโดย
ต้องเพิ่มขึ้นคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของครัวเรือน
/ชุมชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นที่เข้าร่วมโครงการ
มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน อย่างน้อยหมู่บ้าน/
ชุมชนละ 1 จุด โดยคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด
และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนในหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับ
ตัวชี้วัด
คะแนน
7
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่
ปลายทาง
8

น้าหนัก
คาอธิบาย
คะแนน
5
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทาง
ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะ
มูลฝอยในปี 2559
การรายงานผลการดาเนินงาน ปริมาณขยะ
5
สถิติการรายงานผลการดาเนินงาน ปริมาณขยะมูล
มูลฝอยที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่คัดแยกได้
ฝอยที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่คัดแยกได้ ใสระบบ
ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของจังหวัด (http://wwwละ
กิจกรรมอย่างชัดเจน

