ป มสมมนารบฟงความคิ
ประชุ
ั
ั ฟั
ิดเหนตอ
็ ่
(ร่า่ ง)
ง) แผนแม่่บทการบริหิ ารจััดการขยะมูลฝฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564
2564))
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
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การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ ศ 2559 – 2564)
(พ.ศ.
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 77 จังหวัด
ยกร่างแผนแม่บทการบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ
คณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(12 หน่วยงาน)
รับฟังความเห็นผ่านเวปไซต์กรมควบคุมมลพิษ

แจ้งเวียนหน่วยงานให้ความเห็น
(10 กระทรวง)

ประชมสั
ประชุ
มสมมนารบฟงความคดเหนตอ
มมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ราง)
(ร่าง) แผนแมบทฯ
แผนแม่บทฯ (10 ส.ค.58)
ส ค 58)
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
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(ร่าง)
ง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564
2564))

กรอบแนวคิด
1.
2.
3.
4
4.
5.
6.
7.
8
8.

สร้างจิตสํานึกตั้งแต่ระดับเยาวชน ลด คัดแยก ณ แหล่งกําเนิด + 3R
p Dumpp
เลิกการกําจัดขยะไม่ถูกต้อง / No More Open
กําจัดขยะแบบศูนย์รวม + แปรรูปผลิตพลังงาน
WTE
ใ ้ ผวจ. บริหิ ารจัดั การในภาพรวมของจั
ให้
ใ
งั หวัดั / อปท.
ป + ทุกภาคส่ว่ น
มีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัด
ส่งเสริมเอกชนลงทุน / ร่วมลงทุน
ปรับปรุุงกฎหมาย
ฎ
เพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะ
สร้างการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ลด คัดแยกต้นทาง กําจัด
กากอตสาหกรรมที
กากอุ
ตสาหกรรมทเปนอนตรายเขาสู
่เป็นอันตรายเข้าส่ระบบจดการทถู
ะบบจัดการที่ถกกต้ตอง
อง
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ขยะเชื้อเพลิง
RDF
หมักทําปุ๋ย
ขยะทั่วไป
ขยะทวไป
ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล
(บางส่วน)

ระบบคัดแยก/ย่อย
และเตรียม
ขยะมูลฝอย
เพื่อเข้า
กระบวนการ

หมักทํา
ก๊าซชีวภาพ

การแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน (WTE)
พลงงาน

เตาเผา

เศษที่เหลือ
นําไปกําจัด เช่น ระบบฝังกลบ (เศษที่เหลือ )

ของเสียอันตราย
ชุมชน

สถานที่รวบรวม
สถานทรวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด
อปท. เก็บรวบรวม

ขนส่งไปกําจัดยังบริษัทเอกชน
ที่ได้รับอนุญาต

รููปแบบศููนย์กําจัดขยะมููลฝอยรวม สําหรับกลุุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่
ญ (≥ 300 t/d) และ
กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (50 - 300 t/d)
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รูปแบบศูศนยกาจดขยะมู
์ํ ั
ลฝอยรวม
ฝ
สาหรบกลุ
สํ ั ม่ พนทขนาดเลก
ื้ ี่
็ (<
( 50t/d )
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะมููลฝอยและของเสียอันตรายอย่าง
เป็นระบบ และบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ภาครฐ
2. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(ร่าง)
ง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมููลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564
2564))
เป้าหมาย

ระยะสั้น
ระยะยาว
(พ.ศ. 2559) (พ.ศ. 2560-2564)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ไม่น้อยกว่า 80

100

ไม่น้อยกว่า 50

ไม่น้อยกว่า 60

3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัด ฯ ไม่น้อยกว่า 10

ไม่น้อยกว่า 30

1. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
2. ขยะมู
ขยะมลฝอยชมชนได้
ลฝอยชุมชนไดรบการจดการอยางถู
รับการจัดการอย่างถกต้
กตอง
อง ฯ
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ฯ
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการ
6. - เทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีระบบคัดแยกที่ต้นทาง
- เทศบาลตําบล มีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

100

-

100

-

ทุกแห่ง
ไม่น้อยกว่า 10

ไม่น้อยกว่า 50
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สร้างจิตสํานึก

จัดการขยะเป็นระบบ
ต้นทาง

มาตรการลดขยะมูลฝอย
ใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประโยชน์สงงสด
ประโยชนสู
สุด ลดการเกดขยะ
ลดการเกิดขยะ
ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
สินค้าตลอดวัฐจักรชีวิต
สนคาตลอดวฐจกรชวต
ลด/เลิก ใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม
บรรจุภัณฑ์์ที่กําจัดั ยาก
ใช้สินค้าเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

กลางทาง

ปลายทาง

มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย

มาตรการส่งเสริม

คัดแยกต้นทาง

พัฒนาองค์ความรู้

ประสิทธิภาพเก็บขน

ระบบฐานข้อมูล

กํกาจดอยางถู
าจัดอย่างถกต้
กตอง
อง
และมีประสิทธิภาพ

ศึกษาวิจยั
ศกษาวจย

พัพฒนา/ปรบปรุ
ฒนา/ปรับปรงกฎหมาย
งกฎหมาย
ออกกฎระเบียบ
จัดการขยะในพื้นที่เฉพาะ
เช่น พื้นที่เกาะ

สร้างจิตสํานึก/วินัย
ตั้งแต่ระดับเยาวชน
ลดคัดแยกขยะ
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การปฏิบัติ
1 การลดปรมาณ
1.
การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย
(สร้างจิตสํานึก/
วินัย)

2. คัดแยกขยะ
ตั้งแต่ตน้ ทาง
ตงแตตนทาง
(ต้นทาง)

การปฏิบัติ
3.
3 เพมศกยภาพการ
ิ่ ั
เก็บขนและขนส่งขยะ
(กลางทาง)

44. เพม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การกําจัดและ
การกาจดและ
ใช้ประโยชน์ขยะ
(ปลายทาง)

แนวทาง
• ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ลด ใช้ซา้ํ แปรรูปู
กลับมาใช้ใหม่ (3Rs)
• คัดแยกขยะ ณ แหล่งกําเนิด/ทีเ่ หลือส่งไปกําจัด รีไซเคิล
• ลด ละ เลิกการใช้ถงุ พลาสติก กล่องโฟม บรรจุภณ
ั ฑ์กาํ จัดยาก
 เรมทสถานทราชการ
เริ่มทีส่ ถานที่ราชการ สถาบั
สถาบนการศกษา
นการศึกษา สถานประกอบการ หางสรรพสนคา
ห้างสรรพสินค้า

• อปท. ดําเนินการคัดแยกขยะและของเสียอันตรายที่ตน้ ทาง
• ระบบเรยกคนซาก
ระบบเรียกคืนซาก WEEE
คัดแยก
• กฎ ระเบียบท้องถิ่น
เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน กําจัด

แนวทาง
• เก็บรวบรวมและขนส่งแบบแยกประเภท
• เข้ม้ งวดระบบ Manifest System สําหรับกากของเสีย
อุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ
• ออกกฎระเบียบท้องถิ่น ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภท
• กําจัดขยะตกค้างสะสม ฝังกลบชั่วคราว / ปิด / ฟื้นฟู /
ป บั ปรุ
ปรั
ป ง Site
i ขยะเดิมิ / เชือื้ เพลิงิ RDF
• ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster)
• กําจััดขยะแบบผสมผสานและแปรูปผลิตพลัังงาน/เชือื้ เพลิง RDF
• สถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน/สถานที่กําจัดกาก
อุตสาหกรรมทีเี่ ป็็นอัันตราย/โรงงานรี
โ
ีไซเคิิล
• ศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การปฏิบัติ

5. กฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์

6. เข้มงวดการ
ั ั ใ ก้ ฎหมาย
บงคบใช้

การปฏิบัติ

7. พัฒนาองค์ความรู้
และสร้างวินัย

แนวทาง
• พัฒนากฎหมาย

พรบ.การบริหารจัดการขยะมลฝอย
พรบ.การบรหารจดการขยะมู
ลฝอย

พรบ. การจัดการ WEEE

• ปรั
ป บั ปรุ
ป งกฎ ระเบียี บเกีย่ี วกับั การจัดั การขยะมูลฝอย
ฝ

• ตดตามตรวจสอบคุ
ติดตามตรวจสอบคณภาพสิ
ณภาพสงแวดลอม
่งแวดล้อม
• ตรวจสอบ/ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบทิง้
• ตรวจสอบ การดําํ เนิินงาน สถานทีีก่ ําจัดั ของเสียี อัันตราย/
รีไซเคิล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

แนวทาง
• พฒนาระบบฐานขอมู
พัฒนาระบบฐานข้อมลล / สรางความรู
สร้างความร้ ความเขาใจ
ความเข้าใจ
• ศึกษา วิจัย
• เทคโนโลยี
โ โ กี ําจัดั ขยะทีเ่ี หมาะสมกับั พืน้ื ทีี่ ปริมาณ และ
ลักษณะองค์ประกอบขยะมูลฝอย
• วัสดุทดแทนผลิตภัณฑ์กําจัดยาก
• ระบบป้องกันสุขภาพให้กับผูป้ ฏิบัติงานในสถานที่กําจัด
ขยะ/ของเสียอันตราย
• ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสํานึกตั้งแต่ระดับเยาวชน
• บรรจุเนือ้ หาการจัดการขยะในหลักสูตรการเรียนการสอน
ทุทกระดั
กระดบบ

บทบาทหน้าที่
กระทรวงมหาดไทย
(Operator)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(Regulator)

1. จัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ระดับจังหวัด/ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
2. เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการ
จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
3. กํากับ ติดตาม เร่งรัด อปท. ให้ดําเนินการ
ตามแผนปฏิ
ป บิ ติั ิการฯ ของจงหวด
ั ั และ
แผนแม่บทของประเทศ
4 สงเสรมภาคเอกชนและรฐวสาหกจลงทุ
4.
ส่งเสริมภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจลงทนน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

1. จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2. กลั่นกรองแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัด
3. กําหนดนโยบาย มาตรการและมาตรฐานด้าน
มลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอย และ
ใ ้คําแนะนํําปปรึึกษาด้้านวิิชาการ
ให้
4. ประเมินผลการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของประเทศ
5. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมลฝอย
เกยวของกบการจดการขยะมู
ลฝอย
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Thank You
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