








































รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 1/2565 

วันจันทรท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองพวงแสด (ช้ัน 3) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

ผูมาประชุม 
คณะกรรมการและเลขานุการ 
1) นางกฤษนันท ทะวิชัย  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย (ประธาน) 

2) นายชัยยนต ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย 
3) นายยศวัฒน ปติภูวพิพัฒน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 
4) นายสมพงษ พวงเงิน  ผูแทน  ปลัดจังหวัดเชียงราย 
5) นายวีระชาติ สุวรรณา  ผูแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงราย 
6) นายวันชัย เสพศิริสุข ผูแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 

7) นางสาวกมล อุตุภรณ  ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

8) นางดวงใจ ดวงทิพย ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม 
9) นายบรรเจิด ภูสมศรี ผูแทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
10) นายจิรพัฒน ดวงแสงทอง ผูแทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

11) นายสุกรรณ คําภู  ผูแทน ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย (กรรมการและเลขานุการ) 
12) นางสาวพิริยาพร ภูสมปองสวัสดิ์ นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ (ผูชวยเลขานุการ)

ผูเขารวมประชุม 

1. คณะท่ีปรึกษา
1) นายฤทธิภัฏ     กัลปยาณภัทรศิษฎ ผูแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

2) นายมงคลกร ศรีวิชัย ผูแทน ผูชวยอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลลานนา เชียงราย 

3) ผูแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4) นายอาทิตย บุญรอด ผูอํานวยการสวนทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 
5) นายวาที ยอดบุตร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   เทศบาลตําบลบานดู 
6) นางสาวสิรินาตยา วงควาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เทศบาลตําบลบานดู 
7) นางสาวสรอยทิพย พุทธปญญา เจาพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตําบลบานดู 
8) นายสุทธิพงษ สิทธิขันแกว รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลตําบลบานเหลา 

9) พ.จ.อ. อัฐพงษ อําไพพิศ ผูอํานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลบานเหลา 
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ผูไมมาประชุม 

1. คณะกรรมการและเลขานุการ
1) นายภาสกร บุญญลักษม ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  (ติดราชการ) 
2) นายวัชรพงษ คําหลา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (ติดราชการ) 
3) นายเกียรติภัสจ สุภาวงศ ประธานอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมหมูบาน (ติดภารกิจ) 

4) นายมนัส สวุรรณรินทร ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย (ติดราชการ) 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

ดวย นายภาสกร บุญญลักษม ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการฯติดราชการสําคัญ 
จึงมอบหมายใหท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงรายคัดเลือกกรรมการผูมาประชุม 
จํานวน 1 ราย เพ่ือทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ 

ในการนี้ ท่ีประชุมไดเสนอรายชื่อและคัดเลือกให นางกฤษนันท ทะวิชัย ตําแหนงอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ในการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
เชียงราย ครั้งท่ี 1/2565 และดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัดเชียงรายในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มนีาคม 2564 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที 8 มีนาคม 

2564 มีจํานวน 12 หนา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมฯ 

มติท่ีประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

3.1 ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2564 

ฝายเลขานุการ ไดสรุปผลการดําเนินตามมติคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 
2564 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2564 

เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
/ยังไมรายงานผล 

1. เกณฑการประเมินการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด”
ประจําป พ.ศ. 2563

ไดแจงเอกสารสรุปผลการปฏิบัติการตามเกณฑชี้วัดการประเมิน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป  
พ.ศ. 2563 แล ว ตามหนั งสื อจั งหวั ดเชี ยงราย ท่ี  ชร 
0023.3/7230 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2564 

2. การมอบหมายใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เปนหนวยงานบริหารจัดการ
ขยะอันตรายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย

ไดแจงมติการประชุมใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายแลว 
ตามหนังสือจงัหวัดเชียงราย ท่ี ชร 0023.3/ว 7231 ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2564 โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
ไดดําเนินการกําจัดขยะอันตรายประจําป 2564 แลวเสร็จแลว 
เม่ือวันท่ี 23กันยายน 2564 ปริมาณรวม 40 ตัน 

3. การจัดการขยะท่ัวไป/ขยะ
อ่ืนๆ และขยะติดเชื้อ
(ตามขอเสนอของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)

ไดแจ งให อําเภอกําชับไปยังผูบริหารทองถ่ิน ผูนําทองท่ี  
ใหรวมมือกันตามบทบาทและหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดวยความเขมแข็ง เพ่ือให 
การจั ดการขยะมูลฝอยชุ มชนของพ้ืนท่ี มีความชั ดเจน 
เปนไปในทิศทางเดียวกันตามบริบทของพ้ืนท่ี ตามหนังสือ 
จังหวัดเชียงราย ท่ี ชร 0023.3/ว 7232 ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

4.1 ความคืบหนาการศึกษาและพิจารณาโครงการใหเอกชนรวมลงทุน  
ในกิจการของรัฐ เฉพาะกิจ ในการดําเนินการกําจัดมูลฝอย  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  

กลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอยท่ี 1 (Cluster1) ตามท่ีคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 21 

กันยายน 2564 ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบการแบงกลุมพ้ืนท่ีจัดการ
ขยะมูลฝอย (Clusters) และรางบันทึกความตกลง การกําหนดบทบาท อํานาจ
และหนาท่ีในการดําเนินการโครงการ เสนอเพ่ิมเติม เพ่ือขอความเห็นชอบการดําเนิน
โครงการศูนยกําจัดขยะรวมแบบครบวงจรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาจังหวัดเชียงราย 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และเทศบาลตําบลหวยสัก ใหคณะกรรมการกลาง

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประกอบการพิจารณานั้น ตอมา คณะกรรมการกลาง 
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 14 
ธันวาคม 2563 พิจารณาโครงการฯ ดังกลาว พรอมหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม
แลว มีขอสังเกต โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ฝายเลขานุการ) ไดให
จังหวัดเชียงรายแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก  

1.รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการคัดคานการดําเนินโครงการ
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาจังหวัดเชียงราย
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและเทศบาลตําบลหวยสักตามท่ีได
ปรากฏขาวตามสื่อมวลชน,2.ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและสรางความเขาใจ 
กับประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งโครงการอีกครั้งโดยเฉพาะกลุมผูคัดคานการดําเนิน

โครงการฯ 3. เพ่ิมเติมมาตรการในการจัดการการขนสงขยะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละพ้ืนท่ีไปยังพ้ืนท่ีท่ีโครงการโรงไฟฟาโดยตองเปนไปตามมาตรฐาน 
ท่ีกําหนดเพ่ือไมใหเกิดการรองเรียนของประชาชน 4.เพ่ิมเติมแผนหรือมาตรการ
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณรอบโครงการเชนสตรีตั้งครรภ
เด็กผูสูงอายุ และ 5. ปรับแกไขขอมูลอัตราการรับซ้ือขายไฟฟาใหเปนปจจุบัน

ซ่ึงจังหวัดเชียงรายไดแจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย, อําเภอเมือง
เชียงราย และเทศบาลตําบลหวยสักไปดําเนินการตามขอสังเกตใหครบถวนแลว  

ตอมาจังหวัดเชียงรายไดรับแจงจากอําเภอเมืองเชียงรายวา เม่ือวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2564 เทศบาลตําบลหวยสักไดจัดการประชุมการติดตามผล 
การดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ครั้งท่ี 4/2563 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเทศบาลตําบลหวยสักสละสิทธิ ์
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การเปนเจาภาพรวมเพ่ือดําเนินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาจังหวัดเชียงราย เนื่องจากพิจารณาแลว เห็นวา หากมีการดําเนิน 
โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาจังหวัด
เชียงราย เปนการสรางปญหาดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณ
โดยรอบโครงการฯ ดังกลาว อีกท้ังปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเดิม 
ท่ียังไมไดรับการแกไข ประกอบกับไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารเทศบาล

และสมาชิกเทศบาลตําบลหวยสัก จึงไดมีการเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีใหม และเพ่ือเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
ท่ีมีศักยภาพและความพรอมมากกวาเปนหนวยงานดําเนินการตอไป กอปรกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายพิจารณาแลวเห็นวา ในการกําหนดแผนการชวยเหลือ 
สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีมีความจําเปนตองใชขอมูลจากคณะวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายยังดําเนินการไมแลวเสร็จและไมสามารถจัดทําแผนการชวยเหลือ 
สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนได จังหวัดเชียงรายจึงไดแจงใหกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินทราบเพ่ือยุติเรื่องดังกลาวแลว 

กลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอยท่ี 2 (Cluster2) องคการบริหารสวนตําบล

บานดาย อําเภอแมสาย และคณะวิจัยศึกษาโครงการการบริหารจัดการขยะ
และวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดทําศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในกลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอยท่ี ๒ (Cluster2) ไดจัดทํา
“รายงานผลการดําเนินการโครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดทําศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในกลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอยท่ี ๒ (Cluster2)” และบันทึก
ความตกลงความรวมมือการรวมกลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอยท่ี ๒ (Cluster2) 
จังหวัดเชียงราย ใหจังหวัดเชียงรายพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (ฝายเลขานุการ) ไดให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอแจงไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในพ้ืนท่ีพิจารณารายละเอียดบันทึกความตกลงความรวมมือการรวมกลุมพ้ืนท่ี
จัดการมูลฝอยท่ี ๒ (Cluster2) หากมีความประสงคในการรวมการจัดทําบันทึก
ความตกลงความรวมมือฯ ดังกลาว ใหดําเนินการเสนอใหสภาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพิจารณารายละเอียดใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด  
ในการนี้  ไดสอบถามไปยั งสํ านั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจั งหวัดเชียงราย 

บริเวณในพ้ืนท่ีตําบลบานดาย อําเภอแมสาย องคการบริหารสวนตําบลบานดาย
สามารถกําหนดเปนท่ีตั้งโครงการ เพ่ือดําเนินโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในกลุมพ้ืนท่ี (Cluster) ท่ี 2 จังหวัดเชียงราย  
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ไดหรือไม และพ้ืนท่ีดังกลาวมีขอจํากัดตามกฎหมายวาดวยผังเมืองและกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไม อยางไร ซ่ึงตอมา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงรายไดพิจารณาแลว เห็นวา พ้ืนท่ีตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย (อําเภอแมสาย, เชียงแสน  
และเชียงของ) ซ่ึงคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่ง ท่ี 3/2559 
ลงวันท่ี 20 มกราคม 2559 ใหยกเวนการใชบังคับผังเมืองและกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใหมีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในทองท่ีตําบลเกาะชาง ตําบลแมสาย ตําบลเวียงพางคํา 
ตําบลศรีเมืองชุม ตําบลโปงผา ตําบลโปงงาม ตําบลบานดาย ตําบลหวยไคร 
อําเภอแมสาย,  ตําบลศรีดอนมูล ตําบลเวียง ตําบลแม เงิน ตําบลปาสัก ตําบล 

บานแซว ตําบลโยนก อําเภอเชียงแสน และตําบลริมโขง ตําบลเวียง ตําบลสถาน 
ตําบลศรีดอนชัย ตําบลครึ่ง ตําบลบุญเรือง ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 ซ่ึงไดกําหนดใหบริเวณตําบลบานดาย 
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ใหเปนบริเวณท่ี 8 หมายเลข 8.1 หามบุคคลใด
กอสรางอาคาร ดังตอไปนี้ (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

เวนแตโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดประเภท
หรือชนิดของโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริหารหรืออุตสาหกรรม 
บริการหรืออุตสาหกรรมท่ีใหบริการแกชุมชน พ.ศ.2545 และโรงงานตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เรื่องนโยบายสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย รวมถึงกรณีท่ีแกไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง  

(2) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร เวนแตโครงสรางสําหรับใชในการรับสง
วิทยุหรือโทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังน้ํา เสาสงไฟฟา ปลองเมรุ 
ปลองโรงสีขาว ปลองโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานตาม (1), (3) อาคาร
ขนาดใหญ, (6) อาคารเก็บสินคาซ่ึงเปนท่ีเก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของ
เพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม เวนแตอาคารดังกลาวตั้งอยูติดเขต

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
123 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1290 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1020 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1174, (7) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย, 
(9) อาคารในระยะ 10 เมตร จากเขตโบราณสถานหรือแนวคูเมืองตามกฎหมาย 
วาดวยโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ 

(10) รั้วท่ีมีลักษณะทึบ ซ่ึงหากโครงการฯ จะตองมีการดําเนินการกอสราง
อาคารท่ีไมเปนขอหามตามประกาศฯ ขางตนก็สามารถดําเนินโครงการในพ้ืนท่ี
ตําบลบานดายได ท้ังนี้  ใหติดตอประสานงานกับสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ  
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ท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอทราบแนวทางปฏิบัติและขอบังคับตลอดจนขอกฎหมายอ่ืนๆ ดวย 

โดยไดแจงใหอําเภอแมสายทราบเพ่ือแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบานดาย
นําไปพิจารณาดําเนินการแลว 

กลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอยท่ี 3 (Cluster3) องคการบริหารสวนตําบลปาหุง 
อําเภอพาน อยูระหวางทําการศึกษาและสรางการรับรูแกประชาชนเพ่ือพิจารณา 
ดําเนินโครงการกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเปนพลังงานไฟฟา 

เพ่ือรวมบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอยท่ี 3 (Cluster 3) 
ใหมีประสิทธิภาพ และเปนการแกไขปญหาปริมาณขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน 
เพ่ือนําขยะไปใชเปนพลังงานทดแทนเปนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา
และสงเขาโครงขายของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม 
ใหมีการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

นางกฤษนันท ทะวิชัย
ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นวา ในการพิจารณาศึกษาเพ่ือจัดทําโครงการ 
ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ เฉพาะกิจ ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 มีความ
จําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญเก่ียวกับความพรอมของท่ีตั้งโครงการท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด ความเขาใจในการความตองการของประชาชนท่ีอาศัย
อยูในเขตพ้ืนท่ีตั้งของโครงการ เพ่ือกําหนดแผนงานในการขจัดปญหาและผลกระทบ
ท่ีประชาชนอาจจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

สําหรับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหนวยงาน 

ท่ีควบคุมการผลิตกระแสไฟฟาและกําหนดราคาขายตามกฎหมาย จึงนาจะเปน
ขอจํากัดสวนหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการชี้แจงและทําความเขาใจ 
กับประชาชนในพ้ืนท่ีวาโครงการฯ จะตอบสนองความตองการของประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดหรือไม หากทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสามารถเสนอประเด็น
ดังกลาวใหไปสูการปรับปรุงและแกไขกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจและหนาท่ีใหบริการดานสาธารณูปโภค ในการผลิต 
และจําหนายกระแสไฟฟาในระดับตําบล/ชุมชนได จะทําใหการจัดทําบันทึก
ขอตกลงกับกลุมตางๆ การจัดทําแผนงานเพ่ือขจัดปญหาและผลกระทบท่ีประชาชน
อาจจะไดรับ และการสรางการรับรูและทําความเขาใจแกประชาชนจะเปนไป 
ในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน อันจะกอใหเกิดประโยชนในการแกไขปญหาดังกลาวในระดับ

พ้ืนท่ีตอไป 
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ในสวนของจังหวัดเชียงราย เปนจังหวัดท่ีมีความพรอมและเหมาะสม 

ดานพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ โดยตองพิจารณาเก่ียวกับศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการฯ รวมกับหนวยงาน และผูประกอบการ 
ท่ีความพรอม ความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
จึงจะเปนท่ียอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือเครื่องจักรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ไมกอใหเกิดมลพิษและมีผลกระทบตอประชาชนใหนอยท่ีสุด อีกท้ังองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินจะตองพิจารณาใหความสําคัญในการนําเสนอขอมูลโครงการ 
อยางเปดเผย ครบถวน เพียงพอใหเกิดความเขาใจ และสามารถเปนขอมูลท่ีประชาชน 
แสดงความคิดเห็นได ขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดไดให
ขอแนะนําและสนับสนุนใหองคปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูระหวางดําเนินการศึกษา
และจัดทํารางโครงการรวมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑของกฎหมายวาดวยการ

ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีการแกไขปญหาขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดลอม ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย 
(เพ่ิมเติม) 

ตามท่ีจังหวัดเชียงรายมีคําสั่งท่ี 1852/2560 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 
2560 และคําสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี 6457/2562 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย จํานวน  
1 คณะ ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย เปนประธาน, รองผูวาราชการ 
จังหวัดเชียงรายท่ีไดรับมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ, กรรมการ 13 คน  
จากหัวหนาสวนราชการ 8 แหง (ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงราย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
และอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย), ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ท่ีผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก 3 แหง (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย,  
นายอินโพธิ์ หนอแหวน นายกเทศมนตรีตําบลเชียงเค่ียน อําเภอเทิง และ 
นายยศวัฒนปติภูวพิพัฒน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน อําเภอพาน), 

ประธานอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย เปนกรรมการ 
 
                                                                      / และเลขานุการ  ... 
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และเลขานุการ, ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินและเจาหนาท่ี 

เปนผูชวยเลขานุการ โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงราย และผู อํานวยการสํานักสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เปนคณะ 
ท่ีปรึกษา นั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินและนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีผลทําใหสมาชิกสภาทองถ่ิน 
และนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากตําแหนงและพนจากการเปนกรรมการ 
ในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
มีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เม่ือวันท่ี 28 
เมษายน 2564 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก 

องคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 กอปรกับผูไดรับ
การแตงตั้งไดรับคําสั่งยายไปดํารงตําแหนงใหม และกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ 
ท่ี มท 0820.2/ว 6443 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 แจงใหทุกจังหวัด
แตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดดวย เพ่ือรวมเสนอแนะดานวิชาการ 

กลั่นกรองโครงการ และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทํา
แผนงาน โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
ไปสูการปฏิบัติตอไป จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34/4 วรรคสี่  
แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ประกอบมติการประชุมนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือคัดเลือกนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกรรมการในคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย (ดําเนินการหลังคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครบถวนแลว) จึงแตงตั้งบุคคล 
เปนคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย (เพ่ิมเติม)  

ตามคําสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี 4176/2564 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564  
และคําสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี 1301/2565 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

(1) นายยศวัฒน ปติภูวพิพัฒน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 
อําเภอพาน เปนกรรมการ 

(2) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เปนกรรมการ 

(3) นายชัยยนต ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย อําเภอแมสาย  
เปนกรรมการ (แทนนายอินโพธิ์ หนอแหวน นายกเทศมนตรีตําบลเชียงเค่ียน 
อําเภอเทิง) 

 
/ (๔) ขาราชการท่ีทองถ่ินจังหวัด ... 
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(4) ขาราชการท่ีทองถ่ินจังหวัดเชียงรายมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 

(แทนนางจันทรา ชัยชนะ เจาหนาท่ีกลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถ่ิน) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.3 การขับเคล่ือนการทําความดีถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

จังหวัดเชียงรายไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวา  
ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสําคัญ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีขอราชการเก่ียวกับ
การขับเคลื่อนการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติทองถ่ิน เรื่องการขออนุญาต 
ใหมีการกอสรางอาคารบานเรือนใหมได โดยในแบบกอสรางตองมีระบบบําบัด
น้ําเสียประจําครัวเรือน และการรณรงคสงเสริมใหมีการจัดทําถังขยะเปยก 
ลดโลกรอนใหครบทุกครัวเรือน เพ่ือทําความดีถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซ่ึงตอมา เม่ือวันท่ี 2-3 
เมษายน 2565 นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พรอมดวย
คณะทํางานไดเดินทางลงพ้ืนท่ีและติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ 
ของรัฐและกระทรวงมหาดไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ณ แปลงพ้ืนท่ีตนแบบ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (CLM) บานดอยฮางใน หมูท่ี 1 ตําบลดอยฮาง 
อําเภอเมืองเชียงราย โดยไดมอบนโยบายและภารกิจสําคัญใหจังหวัดเชียงราย
รวมกันขับเคลื่อน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) การเรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัดทําขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติทองถ่ิน เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ... 

เพ่ือใหการพิจารณาอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารบานเรือนใหมมีการกําหนด
และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียประจําครัวเรือนอยูดวย 

2) การรณรงคการจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอนใหครบทุกครัวเรือน 
และการสรางความรูความเขาใจดวยกระบวนการมีสวนรวมของอาสาสมัครทองถ่ิน 
รักษโลก ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการ 

สรางจิตสํานึก กระบวนการเรียนรูและการพ่ึงตนเอง รวมท้ังถายทอดองคความรู 
 
           / ประสานความรวมมือ ... 
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ประสานความรวมมือในการบริหารจัดการรวมถึงการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม

ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรวมกัน 
ในการนี้ จังหวัดเชียงรายพิจารณาอนุมัติ “แผนปฏิบัติการรณรงค

สงเสริมใหมีการจัดทําถังขยะเปยกลดโลกรอนและการรับสมัครอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษ โลกใหครบทุกครัวเรือน ภายในวันท่ี  ๑ สิงหาคม 2565  
เพ่ือขับเคลื่อนการทําความดีถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงราย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

นายสุกรรณ  คําภู 
กรรมการและเลขานุการ 

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ไดดําเนินการรณรงค 
การคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนอยางตอเนื่อง ซ่ึงประชาชนในหลายพ้ืนท่ี 

ไดมีความรูความเขาใจและใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางด ี
ในกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินปจจุบันนี้ ประสบ
ปญหาเก่ียวกับการกําจัดขยะอินทรียท่ีปะปนมากับขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน เปนอุปสรรค 
ในกระบวนการกําจัดขยะมูลฝอย ท้ังวิธีการเผา และวิธีการฝงกลบ กระทรวงมหาดไทย 
และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงใหความสําคัญในการกําหนดวิธีการกําจัด 

และลดปริมาณขยะอินทรียในระดับครัวเรือนข้ึน โดยใหแตละครัวเรือนจะตองสามารถ
กําจัดขยะอินทรียภายในครัวเรือนไดด วยวิธีการอย างใดอย างหนึ่ ง หมายความว า 
ใหประชาชนพิจารณาจากสภาพพ้ืนท่ีการใชสอย ติดตั้งถังขยะเปยกลดโลกรอน 
เสวียน หรือใหอาหารสัตวเลี้ยง โดยจะตองระมัดระวังมิใหการกําจัดขยะอินทรีย 
เปนแหลงแพรเชื้อโรค หรือเกิดเปนแหลงเสื่อมโทรม   

นางดวงใจ  ดวงทิพย 
กรรมการ 
ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 

การรณรงคใหมีกําจัดขยะอินทรียในครัวเรือน ดวยวิธีการติดตั้งถังขยะเปยก 
ลดโลกรอนนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดกระบวนการกําจัดเศษอาหาร และขยะ
อินทรียท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดเก็บและนําไปกําจัด จึงขอทราบวา  
แตเดิม จังหวัดเชียงรายไดรณรงคใหแตละพ้ืนท่ีมีการจัดทําและติดตั้งถังขยะ 
กรีนโคน (GreenCone) และเสวียน จนเปนตนแบบการกําจัดขยะอินทรีย ได มีระบบ 

การติดตามผลการดําเนินการในแตละพ้ืนท่ีหรือไม อยางไร 

นายสุกรรณ  คําภู 
กรรมการและเลขานุการ 

ในการติดตามผลการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตั้ งแตป พ.ศ.2560กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได พัฒนา  
“ระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบันทึกผลการดําเนินการในพ้ืนท่ี สํานักงานสงเสริม

การปกครองท องถ่ินจั งหวั ดเป นหน วยงานติดตามและรั บรองผลการดํ าเนินการ 
ซ่ึงพบวา ในระหวางปท่ีผานมา ปริมาณอินทรียในภาพรวมจังหวัดเชียงรายมีปริมาณ
ลดลง 

/ นอกจากระบบ ... 
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นอกจากระบบดังกลาวแลว สําหรับจังหวัดเชียงราย โดยองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงรายในฐานะท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการกําจัดขยะอันตราย
ของจังหวัดเชียงราย ไดรวมกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงดําเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขอมูลขยะอันตราย ไดแก ระบบบันทึกขอมูลขยะของเสียอันตราย 
จั งหวัดเชี ยงราย (D-ToC)  ท่ี ใช งานมาตั้ งแตป  พ.ศ.2561 เปนตนมา ในการนี้  
ขอใหทางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดกลาวถึงรายละเอียดของระบบ

ดังกลาว ขอเรียนเชิญครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี 
กรรมการ 
ผูแทน นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงราย 

แอพพลิเคชั่น D-ToC เปนแอพพลิเคชั่น (Application) ท่ี กําหนดผู ใชงาน 
ระบบ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล ท่ีมอบหมายใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายเปนผูดําเนินการกําจัดขยะอันตราย จะตองบันทึกขอมูล 
การจัดเก็บและรวบรวมขยะอันตราย ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนรายเดือน 

หรือ แบบ Real Time โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายสามารถนําขอมูล 
ท่ีไดจากระบบไปวิเคราะหเพ่ือเตรียมการท่ีเก่ียวของในการกําจัดตอไป สําหรับ
ประสิทธิภาพของจังหวัดเชียงรายในการกําจัดขยะอันตรายพบวา ในระหวางป 
ท่ีผานมา ปริมาณขยะอันตรายลดลงกวา 200 ตันเศษ วิเคราะหวา ปริมาณขยะ
อันตรายท่ีสะสมคางเกาในแตละพ้ืนท่ี โดยสวนใหญไดถูกนําไปกําจัดตามหลักวิชาการ

เรียบรอยแลว คงเหลือปริมาณขยะอันตรายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเทานั้น ซ่ึงมีแนวโนม
จะลดลงอยางตอเนื่อง 

นางกฤษนันท ทะวิชัย
ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอําเภอแมสาย เปนอยางไรบาง 

นายชัยยนต  ศรีสมุทร 
กรรมการ 
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย 

เทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย มีพ้ืนท่ีอยูกลางตัวเมืองอําเภอแมสาย 
ไดดําเนินนโยบายดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใหความสําคัญในการกําจัด
ขยะอินทรียในระดับครัวเรือน ดวยการรณรงคใหทุกครัวเรือนแยกขยะอินทรีย  

ท่ีมีลักษณะเปนเศษอาหาร น้ําแกง เปลือกผักผลไมออกจากขยะประเภทอ่ืนไว 
ในถังขยะอินทรียของแตละครัวเรือนเปนการเฉพาะ โดยลักษณะของถังขยะอินทรีย 
ใหเปนถังพลาสติกท่ีมีฝาปดแนนมิดชิดอยางเชน ถังบรรจุสีทาบาน (ขนาดบรรจุ  
20 ลิตร) แลวใหนําไปตั้งวางรอการจัดเก็บไวท่ีจุดเก็บขยะของแตละครัวเรือน 
เทศบาลตําบลแมสายกําหนดใหรถบรรทุกขยะของเทศบาลฯ ไปจัดเก็บเฉพาะขยะ

อินทรียจากถังพลาสติกดังกลาวทุกวันในภาคเชา 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจาก ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดแนวทาง
ในการกําจัดขยะอินทรีย หรือขยะเปยกดวยวิธีการฝงถังขยะเปยกลงดินภายใน
ครัวเรือนนั้น ขอเรียนวา พบปญหาและอุปสรรคในบางครัวเรือนโดยในการติดตั้ง 

ถังขยะเปยกโดยฝงลงพ้ืนดิน ซ่ึงมีความลึกเฉลี่ย 30-60 เซนติเมตร เม่ือถังภาชนะ 
                                                                              / รับขยะอินทรีย ... 
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รับขยะอินทรียในปริมาณท่ีใกลเต็มถังแลว ถังภาชนะท่ีมีขนาดใหญและมีคุณภาพ

พลาสติกไมหนามากนักไมสามารถขยับปรับความสูงข้ึนมาได ถังภาชนะอาจเกิดแตก
ชํารุด เนื่องจากเกิดการทับถมควบแนนของดินรอบถัง วิธีการนี้ เทศบาลตําบล 
แมสายมีขอสังเกตและขอเรียนวา วิธีการดังกลาว ในการพิจารณาเลือกถังภาชนะ
บรรจุขยะเปยก ไมควรใชพลาสติกชนิดท่ีผลิตเพ่ือบรรจุน้ํา และมีขนาดใหญมาก
จนเกินไป ควรปรับมาใชถังบรรจุสีทาบานท่ีใชแลว ท่ีมีคุณภาพของพลาสติกแข็งแรง 

ทนทาน มีฝาปดมิดชิด แนนหนา 

นอกจากนี้บางครัวเรือนท่ีมีการทําเสวียนใชสําหรับเปนท่ีท้ิงกําจัดเศษอาหาร 
พบวาทําใหเกิดกลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะเชื้อโรคและเกิดแมลงรบกวน  

เทศบาลตําบลแมสายจึงไดปรึกษาหาหรือกับเจาหนาท่ีและหนวยงาน
ภายในจนไดขอสรุปเก่ียวกับกระบวนการการกําจัดขยะอินทรีย ท่ีใหแตละครัวเรือน 

ใช ถังหรือภาชนะท่ีมีฝาปดแนนหนาสําหรับรองรับขยะอินทรียของครัวเรือน  
และนําไปไวท่ีจุดเก็บขยะเพ่ือรอการจัดเก็บของรถบรรทุกขยะของเทศบาลในการนี้  
จึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบไวเปนขอมูล เพ่ือประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพ
ในการกําจัดขยะอินทรียขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัดเชียงรายตอไป 

นางดวงใจ  ดวงทิพย 

กรรมการ 
ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 

ในการพิจารณาเลือกใชภาชนะขนาดใดนั้น แตละครัวเรือนสามารถพิจารณา 

ไดจากจํานวนสมาชิกในครอบครัวประกอบกับปริมาณขยะอินทรียท่ีเกิดข้ึนจริงได 
สําหรับผูประกอบการรานอาหารก็จะตองพิจารณาใชถังภาชนะท่ีมีขนาดใหญ 
ใหสามารถรองรับปริมาณขยะอินทรียท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบการไดเพียงพอดวย 

ตามหลักวิชาการ การกําจัดขยะอินทรีย โดยเฉพาะกลุมเศษอาหารดวยวิธีการ 
ติดตั้งถังภาชนะลงพ้ืนดินและมีฝาปดเปนวิธีการท่ีดี มีประสิทธิภาพ สามารถกําจัด
ขยะอินทรียไดโดยใชเวลาไมนาน เกิดการยอยสลายอยางรวดเร็วจากการหมัก 
ดวยจุลินทรียแบบไมใชออกซิเจน ซ่ึงอาจมีกลิ่นเหม็นรบกวนจากแกสท่ีเกิดข้ึน สําหรับ
แนวทางการแกไขกลิ่นเหม็น มีขอแนะนําใหสามารถเปดฝาของถังภาชนะได และนํา
เศษใบไมโรยกลบเศษขยะอินทรียแทนเพ่ือปองกันแมลงและใหอากาศถายเท 
ไมใหหมักเปนแกสสงกลิ่นเหม็นได สําหรับการกําจัดขยะอินทรียดวยเสวียน 
ในระดับครัวเรือน ยังเปนวิธีการท่ีเหมาะสม ขยะอินทรียยอยสลายดวยออกซิเจน
อยางรวดเร็ว ไมมีกลิ่นเหม็น หรือมีกลิ่นเหม็นเล็กนอย เนื่องจากมีอากาศถายเท ท้ังนี้ 
จะตองมีการท้ิงขยะอินทรียตอครั้งในปริมาณนอย และไมเทียบเทากับเศษอาหาร 
ท่ีเกิดข้ึนจากรานอาหาร หรือตลาดสด  

นายฤทธิภัฎ 
กัลปยาณภัทรศิษฎ 

ท่ีปรึกษา 
ผูแทน อธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

จากขอสอบถามของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑ เชียงใหม กรณีขอทราบ 
ถึงกระบวนการตรวจสอบขอมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขอเรียนวา ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย กํานัน ผูใหญบาน และผูนําชุมชน ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอย โดยมีวิธีปฏิบัติการในรูปแบบการตรวจสอบการกําจัดขยะอินทรีย 
                                                                         / ของแตละครัวเรือน ... 
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ของแตละครัวเรือน การรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย การเฝาระวังมิใหเกิดการนําขยะ

มูลฝอยตางทองท่ีมาท้ิงในบริเวณหมูบาน/ชุมชน โดยรายงานขอมูลใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน และนายอําเภอทราบดวย 

สําหรับการกําจัดขยะอินทรีย มหาวิทยาลัยฯ เห็นวา การรณรงคการทําถังกรีนโคน 
(Green Cone) ควรเปลี่ยนคํานามใชคําวา ถังกลืนแกง เพ่ือใหงายตอการประชาสัมพันธ 
รณรงคและสรางความเขาใจแกประชาชน  

นายยศวัฒน 
           ปติภวูพิพัฒน 
กรรมการ 
นายกองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองพาน 

สําหรับถังกลืนแกง หรือถังกรีนโคน มีข้ันตอนสําคัญคือการขุดดินฝงถัง
ภาชนะท่ีมีความลึก ไมเหมาะสมในการใชงานชวงฤดูฝน เนื่องจากจะเกิดน้ําใตดินซึม
และขังภายในถัง 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน สามารถกําจัดขยะอินทรียโดยเฉพาะ
น้ําแกง เศษอาหาร เศษผักผลไม ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริการถังภาชนะ

รองรับขยะอินทรียใหทุกหมูบาน ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ไดรณรงคใหประชาชน
รวมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางหรือครัวเรือน ออกขอบัญญัติเก็บคาธรรมเนียม 
การเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในอัตรากาวหนา ตามปริมาณท่ีประชาชนท้ิงขยะมูลฝอย 
ใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองพานมาจัดเก็บและขนจริง ปริมาณ 1-15.60 
กิโลกรัม คาธรรมเนียม 20.- บาท/ครัวเรือน ปริมาณ 15.61 ข้ึนไป คาธรรมเนียม

60.- บาท/ครัวเรือน โดยมีการทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการและเหตุผลใหประชาชน 
รับทราบ (เปรียบเทียบเหมือนกับการใชบริการสาธารณูปโภค) สามารถสรางวินัย 
ในการจัดการขยะมูลฝอยของพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองพาน นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับจัดเก็บขอมูลการชั่งน้ําหนัก
ขยะมูลฝอยในการจัดเก็บ ประชาชนท่ีไดรับบริการสามารถตรวจสอบขอมูลปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีใชบริการจัดเก็บและคาธรรมเนียมการเก็บ ขนและกําจัดขยะมูลฝอยได
โดยเชื่อมตอกับสมารทโฟน (Smartphone) ผานแอพพลิเคชั่น (Application) : Waste 
Management ทางกองคลั ง โดยงานจัดเก็บรายได ก็ มีฐานขอมูลในการเตรียมการ 
จัดเก็บรายได ผานมาสักระยะหนึ่ง จะเห็นไดวา ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บในเขต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองพานมีปริมาณลดลง สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทางในพ้ืนท่ี โดยไมสรางผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
ใหแก พ้ืนท่ีอ่ืน และพ้ืนท่ีใกลเคียงของตําบลเมืองพานแตอยางใด แตเดิมจะตองจัดจาง 
กําจัดขยะมูลฝอยกับเอกชนใหนําขยะมูลฝอยขนยายไปท่ีอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระคาใชจายสูงมากถึงปละกวา 2,000,000.- บาท  
ณ ปจจุบันคงเหลือเฉพาะขยะท่ัวไปท่ีกําจัดดวยวิธีการเผา โดยมีคาใชจายเปนคาเชา

เตาเผา (ติดตั้งไว ณ ท่ีทําการ) เดือนละ 30,000.- บาท รวมปละ 360,000.- บาท 
ประกอบกับสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย 
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ในอัตรากาวหนา สงผลใหรายไดจัดเก็บเองสูงข้ึน อันเปนผลดีตอสถานะทางการเงิน

การคลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 

นายฤทธิภัฎ 
กัลปยาณภัทรศิษฎ 

ท่ีปรึกษา 
ผูแทน อธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงขอใหขอมูลสนับสนุนทางองคการบริหารสวนตําบล 
เมืองพานวา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดมีโอกาสเขาไปสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมกับองคการบริหารสวนตําบลเมืองพานมาต้ังแตป พ.ศ. 2557 
ปจจุบันไดลงพ้ืนท่ีประเมินผล (แบบสอบถาม 40 ขอ) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ตั้งแตระดับครัวเรือนและสถานประกอบการตาง ใๆนพ้ืนท่ีตําบลเมืองพาน และอีกหลายพ้ืนท่ี 
ของจังหวัดเชียงราย ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลเพ่ิมเติมประกอบในการตรวจสอบ 
ผลการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย
ไดตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง 

นางกฤษนันท ทะวิชัย

ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 

แตละกิจกรรมของทุกหนวยงานและตัวอยางผลการดําเนินการขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินของทานกรรมการ จะเห็นไดวา มีท้ังรูปแบบเดิมท่ีดําเนินการ
ตอเนื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการนําระบบสารสนเทศ 
มาสนับสนุนการปฏิบัติการในเรื่องดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

นายสุกรรณ  คําภู 
กรรมการและเลขานุการ 

จากขอมูลของทางคณะกรรมการฯ ก็เปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ินไดแจงแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะอินทรีย 

สวนจะเปนวิธีการใดนั้น แตละชุมชน แตละครัวเรือน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ก็จะเขาไปบริหารจัดการและรณรงคใหประชาชนและผูประกอบการเกิดความรูความ
เขาใจและรวมมือกันในการคัดแยะและบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ และเพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

ในสวนการขับเคลื่อนการทําความดีถวายสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ก็ได มีการนําเสนอ 
ใหท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือนเมษายน 2565 เพ่ือประชาสัมพันธ 
ของความรวมมือเปนการท่ัวไปในระดับจังหวัดแลว สวนในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลและเทศบาลจะไดมีการริเริ่มการจัดฝกอบรมเพ่ือสรางความรู 

ความเขาใจและรณรงคในการรวมกันคัดแยกขยะมูลฝอยและกําจัดขยะอินทรีย 
ในครัวเรือน การสมัครเปนสมาชิกอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก ซ่ึงกิจกรรมตางๆ  
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายจะเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 60 วันระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.4 การตรวจสอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  

ของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและกรมควบคุมมลพิษไดแจงจังหวัด
เชียงรายวา กรมควบคุมมลพิษไดติดตามตรวจสอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประจําทุกป โดยเฉพาะสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยซ่ึงมีการดําเนินงานอยางไมถูกตองหรือเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

หรือไดรับการรองเรียนจากประชาชน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก 
ไดดําเนินการตรวจสอบแลว จึงสงรายชื่อสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 10 แหง ใหจังหวัดพิจารณากํากับและติดตามการแกไข
ปญหา สําหรับจังหวัดเชียงราย มีจํานวน 1 แหง ไดแก สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย ซ่ึงตั้งอยูหมู 6 ตําบลบานดู 

เนื้อท่ี 8 ไร 1 น 75 ตารางวา รองรับปริมาณขยะมูลฝอยไดประมาณ 25 ตัน 
/วัน มีขยะมูลฝอยตกคางสะสมประมาณ 35,000 ตัน ดําเนินการกําจัดขยะ 
มูลฝอยดวยวิธีการเทกอง (Open Dump) มีสภาพปญหา ดังนี้ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีเทกอง (OpenDump) ในบอดิน  

ลึก 10 เมตร เทกองสูงเหนอืระดับถนนดินเดิมมากกวา 10เมตร อยางเต็มพ้ืนท่ี 
2) บอขยะมูลฝอย ใชสถานท่ีมาต้ังแตป พ.ศ. 2539 จึงมีขยะมูลฝอย

ตกคางสะสมเปนจํานวนมาก เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
3) บริเวณจุดท้ิงขยะใหม มีกลิ่นคอนขางเหม็น และมีน้ําชะขยะมูลฝอย

ไหลนองท้ังในและรอบบริเวณ ซ่ึงเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานดูแจงวา เกิดปญหา 

น้ําชะขยะมูลฝอยขังบนกองขยะมูลฝอย ทําใหตองทําทางระบายน้ําชะขยะมูลฝอย 
ซ่ึงคาดวาจะไหลลงสูลําน้ําสาธารณะท่ีอยูใกลเคียงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

4) พบของเสียอันตรายท้ิงปะปนในขอขยะมูลฝอย 
5) ไมมีแนวกันชน และรั้วลอมรอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
6) บอขยะมูลฝอยอยูใกลลําน้ําสาธารณะ ซ่ึงประชาชนมีการใชลําน้ํา

ดังกลาวในการเลี้ยงปลา 
7) ตัวอยางคุณภาพน้ําจากบอเลี้ยงปลาของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1  

เม่ือวันท่ี 2๓ พฤศจิกายน 2564 พบวา มีคาออกซิเจนละลายในน้ํา (DO)  
ต่ํากวาคามาตรฐาน และมีคาปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการยอยสลาย

สารอินทรียในน้ํา (BOD) คาแอมโมเนีย (NH3-N) คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 

ท้ังหมด (TCB) และคาปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) สูงกวา 

คามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินเพ่ือการประมง ทําใหน้ําในบอเลี้ยงปลา 
มีกลิ่นเหม็นและมีปลาตายจํานวนมาก 
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ดานการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลบานดูอยูในกลุมพ้ืนท่ีจัดการมูลฝอย 

ท่ี 1 (Cluster1) พบวาไมมีการขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
ตามท่ีคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงรายกําหนด จึงทําให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกลุมดังกลาวตองดําเนินการแกไขปญหาดวยตนเอง 
ซ่ึงเดิมเทศบาลตําบลบานดูมีการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการเทกองในบริเวณ
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ (ปาดอยบอ) มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 และมิไดรับอนุญาต 

ใหใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติอยางถูกตอง จึงตองยังคงดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
ในพ้ืนท่ีดังกลาวจนถึงปจจุบัน 

แผนการแกไขปญหา 
1) เทศบาลตําบลบานดูอยูระหวางขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ี 

ปาสงวนแหงชาติ 2 พ้ืนท่ี ไดแก แหงท่ี 1 เนื้อท่ี8 ไร ๑ งาน 75 ตารางวา  

(บอขยะปจจุบัน) เพ่ือใชชั่วคราวในระหวางการกอสรางสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
แหงใหม และแหงท่ี 2 ขนาด 15 ไร 1 งาน 23 ตารางวา (แหงใหม) และไดมีการจัดหา
พ้ืนท่ีสํารองท่ีเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ สําหรับกอสรางสถานท่ีกําจัด 
ขยะมูลฝอย ซ่ึงอยูระหวางจัดซ้ือ และเทศบาลฯ ยังมิไดทําประชาพิจารณ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

2) กรณีเรื่องรองเรียนวา มีประชาชนไดรับผลกระทบจากบอขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลตําบลบานดู สงผลใหปลาท่ีเลี้ยงไวตาย เทศบาลไดดําเนินการ 
ตามคําแนะนําของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 (เชียงใหม) กรมควบคุมมลพิษ 
โดยการกอสรางบอผึ่ง จํานวน 2 บอ สําหรับใชกักเก็บน้ําชะขยะมูลฝอย 
และปองกันน้ําชะขยะมูลฝอยและปองกันน้ําชะขยะมูลฝอยไหลออกสูลําน้ํา

สาธารณะใกลเคียง รวมท้ังทําการบําบัดน้ําในบอเลี้ยงปลาของประชาชนในพ้ืนท่ี 
3) ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการขนยายขยะมูลฝอยท่ีตกคาง

สะสมบางสวนและขยะมูลฝอยใหมออกไปกําจัดอยางถูกตอง ซ่ึงไดทําการจัดซ้ือ
จัดจางอยางถูกตองตามกฎหมายแลว 

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 

1) ระยะสั้น (1 ป) ในการแกไขปญหาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน 
ไดแก การขนยายขยะมูลฝอย ใหเทศบาลเรงรัดการขนยายขยะมูลฝอยท่ีตกคาง 
สะสมบางสวนออกไปกําจัดใหถูกตอง โดยเฉพาะกองขยะมูลฝอยท่ีอยูบริเวณ 
ใกลกับหุบเหว ปรับความลาดชันและใหมีลานตะพักท่ีเหมาะสมกอนกลบทับ
ดวยดิน และปลูกพืชคลุมหนาดิน เพ่ือมิใหบริเวณดังกลาวเกิดการพลังทลาย 

รวมท้ังลดปริมาณขยะมูลฝอยใหมท่ีจะเขาสูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยโดยเทศบาล 
จัดใหมีกิจกรรมการลดขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง โดยในการขยะยายขยะท้ังเกา 
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และใหมใหมีการควบคุมน้ําชะขยะมูลฝอยและควบคุมมิใหขยะมูลฝอยปลิว 

ออกนอกรถบรรทุก และใหควบคุมฝุนท่ีเกิดจากการวิ่งของรถบรรทุก ท้ังนี้  
ควรเสนอเรื่องใหคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย
พิจารณากอนดําเนินการ 

สําหรับกรณีท่ีตองนําขยะมูลฝอยใหมเขาสูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
เพ่ือรวบรวมกอนขนยายออกไปกําจัดอยางถูกตอง เทศบาลควรกําหนดจุด 

ในการเทขยะท่ีชัดเจน และฉีดพนน้ําหมักหรือสารสกัดชีวภาพขณะปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ ใหการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยชั่วคราวเพ่ือปองกัน 

และแกไขปญหาน้ําชะขยะมูลฝอย ปญหากลิ่นเหม็นและทัศนอุจาด ปญหาการพังทลาย 
ของบอขยะมูลฝอย ปญหาการเกิดไฟไหมสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยดวย  

การบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ใหจัดทํามาตรฐาน 

และสรางความเขาใจแกเจาหนาท่ีผูคัดแยกขยะมูลฝอย ใหมีความระมัดระวัง
และปฏิบัติตามขอหามในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหม
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และกอสรางแนวกําแพงรอบพ้ืนท่ีและระบบกลองโทรทัศน 
วงจรปดเพ่ือปองกันมิใหมีการนําขยะมูลฝอยนอกพ้ืนท่ีมากําจัด  

ในการแกไขปญหาการบริหารจัดการ ใหเทศบาลเรงรัดการจัดหารพ้ืนท่ี

กําจัดขยะมูลฝอยแหงใหม ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีอยูระหวางการขออนุญาตในพ้ืนท่ี 
ใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ใหเทศบาลรณรงค 
ใหความรูและสรางความเขาใจแกประชาชนเพ่ือสรางการมีสวนรวมเก่ียวกับ
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมควบคูไปกับการขออนุญาตใชประโยชน 

พ้ืนท่ีเพ่ือใชกําจัดขยะมูลฝอยดวย และใหคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
จังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กํากับการดําเนินงาน 
ของเทศบาลตําบลบานดูตามอํานาจและหนาท่ี และใหเทศบาลตําบลบานดู
รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานและแกไขปญหาไปยังจังหวัดเชียงราย
ทุกๆ 2-3 เดือน 

2) ระยะกลาง (2-3 ป) ใหเทศบาลเรงรัดการกอสรางสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยแหงใหม โดยอาจพิจารณาการกําจัดขยะมูลฝอยดวยเตาเผา 
ท่ีมีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ หรือระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกตอง 
ตามหลักสุขาภิบาลหรือกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล หรืออาจพิจารณา 
ขยายการดําเนินการเปนโรงไฟฟาขยะหรือการแปรสภาพขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง 

หรือพลังงานในอนาคตเพ่ือรองรับการกําจัดขยะมูลฝอยกลุมพ้ืนท่ีจัดการขยะ 
มูลฝอยท่ี ๑ (Cluster1) ตามนโยบายการจัดการมูลฝอยของจังหวัดเชียงราย  
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กรณีท่ีเทศบาลประสงคจะกําจัดขยะมูลฝอยเอง ใหเรงดําเนินการศึกษา

ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการกําจัดขยะมูลฝอย รวมท้ัง 
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการและมีผูมีสวนไดเสีย 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผานแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รายละเอียดประสานงาน 
ไดท่ี สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

กรณีท่ีเทศบาลประสงคมอบหมายใหเอกชนหรือรวมดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอย เทศบาลตองจัดทําผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ รวมท้ัง 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีและผูมีสวนไดเสีย และเสนอ
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงรายพิจารณาตามข้ันตอน
ตอไป 

3) ระยะยาว ควรปดสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยปจจุบัน ตามประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล, 
พิจารณาการออกเทศบัญญัติในการลดและคัดแยะขยะมูลฝอย เพ่ือประโยชน 
ในการจัดการขยะมูลฝอยจากตนทางอยางตอเนื่อง, จัดใหมีการประชาคม 

กับประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือมิใหเกิดการรองเรียน และใหคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
ดําเนินการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการแกไขปญหา เพ่ือรายงาน 
สถานการณสิ่งแวดลอมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานดู
ตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาหารือเพ่ือกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานดู ตามรายงาน 
ผลการตรวจสอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ  

นายสุกรรณ  คําภู 
กรรมการและเลขานุการ 

ในการนี้ ฝายเลขานุการไดแจงใหเทศบาลตําบลบานดูเขารวมการประชุม
เพ่ือชี้แจงและใหขอมูลท่ีเก่ียวของแกท่ีประชุม จึงขอเรียนเชิญเทศบาลตําบลบานดู 

ไดนําเรียนขอมูล ความคืบหนาและเหตุการณสําคัญท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมรับทราบ
และพิจารณาใหความเห็นตอไป 

นายวาที ยอดบุตร 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
ตําบลบานดู 

ขาฯ นายวาที ยอดบุตร ตําแหนงท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบานดู 
ในเบื้องตน ขอเรียนวา สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานดูลักษณะ 
เปนบอขนาดใหญ รวม 2 บอ ไดแก แหงท่ี 1 เนื้อท่ี 8 ไร และแหงท่ี 2 เนื้อท่ี 15 ไร  

สําหรับแหงท่ี 1 ไดใชพ้ืนท่ีมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนท่ีดินอยูในเขตปาสงวน ตั้งอยู
ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 6 ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย ระยะเวลาท่ีผานมาก็เกิดปญหา 
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ดานมลพิษ ซ่ึงเทศบาลตําบลบานดูมิไดนิ่งนอนใจ มีการดําเนินการแกไขปญหา 

มิให เ กิดผลกระทบดานมลพิษ สิ่ งแวดลอม และสุขอนามัยใหแกประชาชน 
มาโดยตลอด นอกจากกรณีการรับเรื่องรองเรียนแลว โดยปกติเทศบาลตําบลบานดู 
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ําและสภาพพ้ืนท่ี
โดยรอบเปนประจําทุกสัปดาห แตหลังจากการมีการรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ 
ทางกรมควบคุมมลพิษไดเขามาตรวจสอบรวมกับเทศบาลตําบลบานดูและใหขอแนะนํา 

ใหไปดําเนินการแกไขแลว ดังนี้ 
1. กรณีพบการเสียชีวิตของสัตวน้ํ า ท่ีอาศัยบริเวณแหลงน้ําบริเวณ 

ใกลกับสถานท่ีกําจัดขยะเปนจํานวนมาก อันมีสาเหตุมาจากน้ําเนาเสีย ก็ไดมีการขุดบอ 
ปองกันน้ําเสีย จํานวน ๒ บอ จากการดําเนินการพบวา เปนวิธีการแกไขท่ีถูกตอง  
น้ําในแหลงน้ํามีความสะอาด สัตวน้ําสามารถอาศัยดํารงชีพไดเปนปกติ โดยเทศบาล

ไดมีการบํารุงรักษาสภาพของบอน้ําดังกลาวอยางใกลชิด เหมาะสมเพ่ือใหเกิดปญหา
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความพึงพอใจและไดรับการบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนในเรื่องดังกลาว 

2. กรณีท่ีมีขยะมูลฝอยลนบอขยะและถูกเทกองกีดขวางถนน บริเวณ
ดังกลาวมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมสูงประมาณ 50,000 กวาตัน พ้ืนท่ีดังกลาวไดมี

การปดบอเพ่ือฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี โดยตองขนถายขยะมูลฝอยดังกลาวออกไปจากพ้ืนท่ี 
โดยสภาเทศบาลตําบลบานดูไดมีมติเห็นชอบใหตั้งงบประมาณ จํานวน 3,000,000.- บาท 
เพ่ือจัดจางผูประกอบการ (บจก.ไทยไพบูลย ระยอง) มาเก็บขนขยะมูลฝอยดังกลาว
ไปกําจัดตอไปไดประมาณ 15,000 ตันปจจุบัน พ้ืนท่ีมีสภาพท่ีดีข้ึนขยะมูลฝอย 
ท่ีเทกองในพ้ืนท่ีอยูระหวางทยอยเก็บขนไปกําจัดนอกพ้ืนท่ี ปญหาดานมลพิษลดลง 

ไปมากแลว ผูประกอบการมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ รวมถึงมีความพรอม
ดานเครื่องมือเครื่องจักรกลอยางดี ในระยะตอไปไดต้ังงบประมาณเตรียมการไวอีก 
9,000,000.- บาท เพ่ือจัดจางการเก็บขนขยะมูลฝอยสวนท่ีคงเหลือไปกําจัด 
นอกพ้ืนท่ี คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 4 เดือนนับจากท่ีมีการลงนามสัญญาจาง 
จากนั้นเทศบาลฯ จะไดทําการปลูกตนไมทดแทนเพ่ือฟนฟูและปรับปรุงภูมิทัศน 

ในพ้ืนท่ีดังกลาวตอไปดวย 
3. กรมควบคุมมลพิษไดตรวจสอบคุณภาพน้ําในบริเวณรอบสถานท่ีกําจัด

ขยะแลวพบโลหะหนักปนเปอนในน้ํา ไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด แมวาคุณภาพน้ํา
จะเปนไปตามคามาตรฐานท่ีกําหนด เทศบาลฯ ได เคยมีการพิจารณาหารือ 
กับประชาชนเจาของบอน้ําในพ้ืนท่ีใกลเคียงเก่ียวกับกับสูบน้ําออกจากบอน้ําเพ่ือเติม

น้ํ าใหม เข าไปทดแทนน้ํ าเดิมในบอน้ํ า ซ่ึ งได รั บข อคิดเห็นว า เนื่ องจากในบอน้ํ า 
มีปลาอาศัยเปนจํานวนมาก ประกอบกับอยู ในฤดูแลง จึงไมควรสูบน้ําออกจากบอน้ํา 
เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบของระบบน้ําและระบบนิเวศน แตสัตวน้ําท่ีอาศัยในบอน้ํา 
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เกิดมีแผลตําหนิเปนจํานวนมาก เทศบาลฯ จึงไดรับการอนุเคราะหเปนยาฆาเชื้อ 

มาแจกจายใหแกประชาชนเจาของบอน้ําท่ีไดผลกระทบ และทางเทศบาลฯ ไดเขาทําการ 
กําจัดผักตบชวาออก รวมถึงไดรื้อถอนแหลงเสื่อมโทรมท่ีอยูใกลบอน้ําและแหลงน้ํา
สาธารณะแลว ทําใหคุณภาพน้ําและระบบนิเวศนในแหลงน้ํามีคุณภาพดียิ่งข้ึนตามลําดับ 
ตอมา คณะผูบริหารของเทศบาลฯ ไดออกตรวจติดตามไปยังพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบ 
ผลการดําเนินการดังกลาวแลว ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการแกไขปญหาและบรรเทา

ความเดือดรอนแลว โดยไมปรากฏความเสียหายและผลกระทบแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติมแตอยางใด 

นางกฤษนันท ทะวิชัย
ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 

ขอควรระวังในการแกไขปญหาคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย หากเทศบาลมีความจําเปนตองสูบน้ําจากแหลงน้ําตางๆ ออกแลว
นําไปใชประโยชนในกิจกรรมอ่ืนภายในพ้ืนท่ี ขอใหเทศบาลฯ ไดจัดใหมีการบําบัดน้ํา

ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีนําไปใชประโยชน โดยอาจใชสถานท่ีบําบัดน้ําจาก
บอน้ําท่ีทําการขุดใหม แลวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมาตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยละเอียด 
อีกชั้นหนึ่ง ท้ังนี้ เพ่ือไมเปนการฝาฝนและถือปฏิบัติตามกฎหมายดานการสาธารณสุข  

นายวาที ยอดบุตร 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ตําบลบานดู 

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานดูยังมีประสบปญหาจากการมีผูลักลอบนําขยะ 
มูลฝอยไปท้ิงริมถนนและบริเวณเขตปาสงวน ( ท่ีไมใชสถานท่ีกําจัดขยะในความควบคุม 

ของเทศบาลฯ) ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาว เทศบาลไมสามารถติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
เพ่ือติดตามพฤติกรรมของผูลักลอบได นายกเทศมนตรีตําบลบานดูจึงประกาศ 
ขอความรวมมือไปยังประชาชนพ้ืนท่ีและตั้งรางวัลนําจับผูลักลอบหรือผูฝาฝน 
ไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 5,000.- บาท/กรณี 
แตยังมีอุปสรรคในการเฝาระวัง เนื่องจากผูลักลอบท้ิงขยะไมเปนเวลา และมีพฤติกรรม 

ลักลอบกระทําผิดในยามวิกาล 

สํ าหรั บแผนการดํ าเนิ นงานเก่ี ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกํ าจั ด  
ผูประกอบการเปนผูมีศักยภาพ มีความรูเชี่ยวชาญไดรับการรับรองจากหนวยงานรัฐ 
เทศบาลฯ จะกําหนดใหผูประกอบการตองเก็บขนขยะมูลฝอยไปไมนอยกวาวันละ 60 ตัน  
โดยแตละเดือนจะตองมาดําเนินการไมนอยกวา 20 วัน ซ่ึงจะทําใหเทศบาล 

ไดประโยชนในการขนยายขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บมาใหม ใหไดรับการขนยายออกไปกําจัด 
ภายนอกในคราวเดียวกันดวย(ไปกําจัดในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี) 

ปจจุบันสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย (8 ไร) หมูท่ี 6 ตําบลบานดู ถูกดําเนินคด ี
อยูในชั้นการพิจารณาของอัยการสูงสุด ตามท่ีทราบวาพ้ืนท่ีดังกลาว เทศบาลตําบลบานดู 
ไดใชเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 ซ่ึงทางฝายนิติการ 

ของเทศบาลฯ ไดชี้แจงเอกสารและขอให มีการพิจารณาใหความเปนธรรมแก เทศบาล 
ตําบลบานดูซ่ึงไดดําเนินการเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดและเปนไป 
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ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไววา หนวยงานท่ีใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือกิจการ

สาธารณะกอนไดรับอนุญาตจะไดรับการยกเวนฯสวนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
แหงใหม (15 ไร) ไดดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาไมดังกลาวผานสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงรายไปแลว ณ ขณะนี้ เทศบาลฯ  
ไดทําการปดบอเปนการชั่วคราว ตามขอแนะนําของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมจังหวัดเชียงราย เ พ่ือรอผลการพิจารณาอนุญาตขอใช พ้ืนท่ี  

มีการปองกันมิบุคคลภายนอกเขาไปลักลอบนําขยะไปท้ิง 

เทศบาลตําบลบานดูไดมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
และนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาขออนุญาตใชท่ีดินเขตปาสงวน (15 ไร)  
ไปบางสวนแลว ปจจุบันมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยเทคโนโลย ี
ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนมีท้ังในประเทศและตางประเทศก็ไดมีการนําเสนอ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณา  
ซ่ึงหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรวมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย ก็จะทําใหปญหาปริมาณขยะลนเมืองไดรับการแกไข ขยะมูลฝอยถูกคัดแยก
และใชประโยชนสูงสุด เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมากยิ่งข้ึน 

นางกฤษนันท ทะวิชัย

ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 

ระบบศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมท่ีมีการขับเคลื่อนขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินแลว เชน ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อําเภอแมสาย  
ของเทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย กับผูประกอบการเอกชน มีกระบวนการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนมาคัดแยกดวยเครื่องจักร แปรรูปเปนพลังงานเชื้อเพลิง 
(RDF) ผลิตปุยหมัก และใชประโยชนจากขยะมูลฝอยไดหลายกิจกรรม  

นายชัยยนต  ศรีสมุทร 

กรรมการ 
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเปนปญหาและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการจัดเก็บ  

คือขยะอินทรีย หรือขยะเปยก ดังนั้น ขอใหขอแนะนํากับทางเทศบาลตําบลบานดู
จะตองเนนหนักในการรณรงคและสรางการรับรูใหประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกันคัดแยก
และกําจัดขยะอินทรียในครัวเรือนใหไดมากท่ีสุด เม่ือเกิดความรวมมือของประชาชน 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยแลว จะเกิดการเรียนรู ว าขยะท่ีผานการคัดแยกมีวิธีการ 
และชองทางกําจัดใหถูกตองอยางไร ขยะรีไซเคิลมีมูลคา สามารถเก็บสะสมเพ่ือขาย

ใหแกผูประกอบการรับซ้ือของเกา ซ่ึงในปจจุบันสามารถทราบขอมูลราคาซ้ือ-ขาย 
ของเกาไดจากอินเตอรเน็ตแลว ท่ีกลาวมานี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 
ทราบดีวา ขอเท็จจริงของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเปนปญหาในการกําจัด คือขยะอินทรีย 
หรือขยะเปยก ตัวอยางของกระบวนการรณรงคและระบบการบริหารจัดการ สามารถ
ติดตอสนับสนุนขอขอแนะนําตามท่ีไดยกตัวอยางมาโดยละเอียดไดกับทางองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองพาน อําเภอพาน และเทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย 
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สําหรับเทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย แมจะสามารถแกไขปญหา

และบริหารจัดการในการกําจัดขยะอินทรีย หรือขยะเปยกไดอยางมีประสิทธิภาพแลว 
แตหลังจากท่ีไดรับฟงการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขน 
และกําจัดขยะมูลฝอยแบบอัตรากาวหนาของเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพานแลว 
เทศบาลตําบลแมสายพิจารณาแลวเห็นวา เปนประโยชนตอการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง มีผลโดยตรงในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของประชาชนในฐานะผูรับบริการ และเปนผลดีโดยออมตอสถานะ 
ทางการเงินและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระบบงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยมาใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  

นายวาที ยอดบุตร 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ตําบลบานดู 

ขอนําเรียนขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะอินทรีย หรือขยะเปยก 
ในเขตตําบลบานดู เทศบาลตําบลบานดูไดรวมกับกํานันตําบลบานดู ผูใหญบาน 

เจาหนาท่ีฝายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพ้ืนท่ี ออกรณรงค
เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะอินทรียในครัวเรือน ซ่ึงประชาชน 
ในหลายพ้ืนท่ีไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใหความรวมมือหลายครัวเรือนแลว 

เม่ือชวงตนป พ.ศ. 2565 หมูบานปางลาว ตําบลบานดู ไดรับเตาเผาขยะ
ไรควันแบบชีวมวลไวใชกําจัดขยะมูลฝอยเปนแหงแรก โดยไดรับการสงเสริมและสนับสนุน 

จาก นายแพทยเอกภพ เพียรพิเศษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขต 1 
และคาดวาจะไดรับการสนับสนุนอีกหลายหมูบานของตําบลบานดู ซ่ึงเปนผลดี 
เทศบาลตําบลบานดูพิจารณาแลวเห็นวา ในอนาคต ขยะมูลฝอยแตละหมูบานท่ีไดรับ
การจัดเก็บจะไดรับการกําจัดอยางรวดเร็วดวยวิธีการเผาในหมูบานสวนหนึ่ง แตเนื่องจาก 
พ้ืนท่ีตําบลบานดู เปนพ้ืนท่ีท่ีมีหอพัก หองเชา อพารตเมนท หลายแหง ประชากรแฝง

ท่ีเชาพักอาศัยอยูก็มีจํานวนมาก ซ่ึงในกลุมประชากรแฝงนี้ จากการสังเกตุและติดตาม
ผลการออกรณรงคขอความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
ไดรับความรวมมือนอย ถือเปนอุปสรรคอยางหนึ่งท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานดู 

แตอยางไรก็ตาม ณ ขณะนี้ เทศบาลตําบลบานดูหวังเปนอยางยิ่งวา หากไดรับ 

การอนุญาตใหใชท่ีปาสงวนเปนสถานท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
บานดู อําเภอเมืองเชียงราย ตามท่ีเสนอขอ เทศบาลตําบลบานดูจะไดดําเนินการตามแผนงาน 
ท่ีกําหนดไวใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในระหวางรอการพิจารณาอนุญาตการขอใชสถานท่ี
ดังกลาวนี้ เทศบาลตําบลบานดูก็ไดไปสํารวจและเตรียมพ้ืนท่ีอีกแหงหนึ่งไวเชนกัน  

ซ่ึงเทศบาลอาจจะตองซ้ือไวเปนของเทศบาลเอง พ้ืนท่ีดังกลาวนี้มีมูลคาสูงมาก  
แตถือวามีท่ีตั้งเหมาะสม ซ่ึงยังมิไดทําประชาคมกับประชาชนในพ้ืนท่ีแตอยางใด 
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นางกฤษนันท ทะวิชัย

ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 

จากการนําเสนอรายละเอียดของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย 

ประกอบกับแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูแทนในคณะกรรมการฯ ทางคณะกรรมการและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความคิดเห็น
หรือมีขอแนะนําประกอบเรื่องดังกลาวอยางไรบาง  

นายอาทิตย บุญรอด 
ผูอํานวยการ 

สวนทรัพยากรธรรมชาติ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

จากท่ีเทศบาลตําบลบานดูไดนําเสนอขอมูลการใชสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ท้ัง ๒ แหง ขอทราบขอมูลเก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขน และกําจัดขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลบานดูในกลุมหอพัก หองเชา มีวิธีการพิจารณาจัดเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาว อยางไร 

น.ส. สรินิาตยาวงควาล 
พยาบาลวิชาชีพ 
เทศบาลตําบลบานดู 

ขาฯ นางสาวสิรินาต ยาวงควาล ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการ
แทนผู อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานดู ในการพิจารณา 

จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีแบงตามลักษณะของอาคาร 
บานเรือนของผูเสียภาษี ไดแก อาคารบานเรือนท่ัวไป  เรียกเก็บหลังละ 15.- บาท/เดือน  
ประกอบกิจการหอพัก อพารตเมนท คิดตามจํานวนหองพักท่ีมี หองละ 5.- บาท/เดือน 
ผูประกอบการท่ีมีท่ีตั้งเปนรานคา 40.- บาท/เดือน ผูประกอบการท่ีมีท่ีตั้งเปน
รานอาหาร พ้ืนท่ีใชสอยเกิน 200 ตารางเมตร 80.- บาท/เดือน หางสรรพสินคา 

10,000.- บาท/เดือน โดยการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนของเทศบาลโดยเฉพาะ 
จากหอพัก อพารตเมนท ยังอยูในสภาพท่ีไมมีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
มากนัก ซ่ึงคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดูอยูระหวางการพิจารณา
หารือในการปรับปรุงเทศบัญญัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขน และกําจัดขยะ 
มูลฝอยแบบอัตรากาวหนาเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

นายชัยยนต  ศรีสมุทร 
กรรมการ 
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย 

เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบานดู เปนชุมชนขนาดใหญ เปนท่ีตั้ง 
ของสถานท่ีสําคัญดานการคมนาคม ดานเศรษฐกิจและสังคม จึงควรมีการพิจารณา
ออกเทศบัญญัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย เปนแบบอัตรา 
กาวหนา ดังเชนองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน เนื่องจากในการเก็บขนขยะ 

มูลฝอยจากครัวเรือนโดยรวมแลวมีสภาพท่ียังไมไดรับการคัดแยกขยะมูลฝอย 
จากครัวเรือนตนทาง จึงจําเปนตองมีการเก็บคาธรรมเนียมตามปริมาณการท้ิงขยะ
ของครัวเรือน อันจะเปนประโยชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูรับบริการ 
ใหมีความตระหนักและเกิดความรวมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยและกําจัดขยะ 
ในครัวเรือน เพ่ือใหขยะมูลฝอยท่ีจะใหทางเทศบาลไปจัดเก็บมีปริมาณลดนอยลง  

ทําใหครัวเรือนมีคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยลดนอยลงดวยเชนกัน 
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นายมงคลกร  ศรีวิชัย 

ท่ีปรึกษา 
ผูแทน ผูชวยอธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนา เชียงราย 

สําหรับบริบทพ้ืนท่ีตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ 

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทุกดานอยางตอเนื่อง อีกวิธีการหนึ่งท่ีขอนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ถึงรูปแบบวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานดู คือการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
โดยกําหนดวันเก็บและขนยายขยะแยกประเภทขยะมูลฝอย ซ่ึงอาจเปนวิธีการ 
ท่ีชวยสรางพ้ืนฐานของการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน รวมถึงทําใหกิจกรรม
การกําจัดขยะมูลฝอยประเภทตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถกําจัด 

ไดท้ังหมด เชน วันท่ีเก็บขนขยะอินทรียและขยะเปยก สถานท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ก็จะดําเนินกิจกรรมกําจัดดวยวิธีการนําขยะอินทรียเขาสูกระบวนการทําปุยหมัก  
และครัวเรือนท่ีนําขยะมาท้ิงไวผิดประเภทไมตรงตามกําหนดการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ท่ี กําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไมตองทําการเก็บขนขยะมูลฝอยนั้น  
ซ่ึงนาจะเปนวิธีท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

และใหความรวมมือในการคัดแยก ใชประโยชน และกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
กอนนําขยะมูลฝอยมาท้ิงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปกําจัดตอไป วิธีการลักษณะนี้ 
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงนําไปใชในพ้ืนท่ีและทําใหการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน, 
เทศบาลตําบลสันทราย อําเภอแมจัน เปนตน และหากเทศบาลตําบลบานดูสามารถ

ออกเทศบัญญัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขน กําจัดขยะมูลฝอย ใหมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในอัตรากาวหนา โดยในการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ทางเทศบาลจะตองทํา
การชั่งน้ําหนักขยะท่ีเก็บขนไดจากครัวเรือนเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตรา 
กาวหนาท่ีกําหนดดวย 

นางกฤษนันท ทะวิชัย

ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 

สําหรับเตาเผาขยะไรควันแบบชีวมวล ขอให เทศบาลตําบลบานดู 

ไปดําเนินการตรวจสอบระบบกรองอากาศ เพ่ือมิใหการเผาขยะมูลฝอยของหมูบาน
กอใหเกิดควันพิษ และมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีดวย 

นายวาที ยอดบุตร 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
ตําบลบานดู 

สําหรับขอคิดเห็นในการบริหารจัดการขยะอินทรีย การติดตั้งเตาเผาขยะ 
ไรควันแบบชีวมวลของหมูบาน ขอแนะนําในการพิจารณาออกเทศบัญญัติการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอยดวยอัตรากาวหนา ของคณะกรรมการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ กระผมจะไดนําไปนําเรียน 
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานดูเพ่ือพิจารณาดําเนินการเพ่ือการแกไขปญหา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลบานดูตอไป ขอขอบพระคุณ 
ทุกทานในท่ีนี้ดวยครับ 

นายวีระชาติ  สุวรรณา 

กรรมการ  
ผูแทน หัวหนาสํานกังาน

จังหวัดเชียงราย 

จากการไดรับฟงคําชี้แจงเก่ียวกับสถานการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ของเทศบาลตําบลบานดู มีประเด็นท่ีเทศบาลตําบลบานดูอยูระหวางถูกฟองดําเนินคดี
เก่ียวกับการใชท่ีดินเขตปาสงวนเพ่ือเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยโดยไมไดรับอนุญาต 
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โดยผูฟองและผู ถูกฟองตางเปนหนวยงานของรัฐ เรื่องดังกลาวมีขอพิจารณา 

ดานกฎหมาย จึงขอเสนอใหเรียนเชิญ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๒ (เชียงราย)  
ไดเขามาชี้แจงรายละเอียดใหคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รับทราบวา กรณีดังกลาว เทศบาลตําบลบานดูสามารถเขาไปดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ี และรวมถึงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
ไดหรือไม อยางไร ซ่ึงขณะนี้ คณะกรรมการฯ สามารถรับทราบขอมูลท่ีเทศบาลตําบล

บานดูไดเสนอรายละเอียดมาเทานั้น จึงอยากใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๒ 
(เชียงราย) มารวมชี้แจงในเรื่องดังกลาวในการประชุมครั้งตอไป 

นายวาที ยอดบุตร 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
ตําบลบานดู 

ขอเรียนท่ีประชุมทราบวา สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเปนกรณีอยูในขณะนี้ 
แหงท่ี ๑ เนื้อท่ี ๘ ไร เทศบาลตําบลบานดูไดใชเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมาตั้งแต 
ป พ.ศ. 2539 และตอมามีผูไปแจงความดําเนินคดีกับเทศบาลตําบลบานดูวามีการบุกรุก

ทําลายปาไมเพ่ือใชท่ีปาสงวน ซ่ึงเทศบาลตําบลบานดูไดพิจารณาถึงขอกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัติแลวพบวา มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 
2563 เรื่อง การเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีท่ีปรากฏวา ยังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชน 
ในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต ซ่ึงไดเสนอแนวทางปฏิบัติดังกลาวใหสํานักงานอัยการ

สูงสุดแลว อยูระหวางรอผลการพิจารณา ซ่ึงหากสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแลว
เห็นวา เทศบาลตําบลบานดูไดดําเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกลาว  
เรื่องดังกลาวก็จะเปนท่ียุติในทางคดี เนื่องจากการใชท่ีปาไมของเทศบาลตําบลบานดู
เปนการดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน หาใชเปนการบุกรุกโดยนายกเทศมนตร ี
ในกิจการสวนตัวไม 

ตอมา คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ไดมี
มติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอเรื่องขอขยาย
ระยะเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ตามแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกลาว  
เทศบาลตําบลบานดู ไดรับคําแนะนําจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และการใชท่ีท่ีแลวมา จะไดรับการยกเวน 
แตหนวยงานจะตองยื่นคําขออนุญาตฯ ใหถูกตองตามท่ีกําหนด ซ่ึงเทศบาลตําบล
บานดูไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ท้ัง ๒ แห ง ตามท่ีนํ าเรียนข างตน โดยพ้ืนท่ี  ขนาด 8 ไร  ทางสํ านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงรายและสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๒  

ไดแจงใหระงับการใชพ้ืนท่ีไปพลางกอน 
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นายวีระชาติ  สุวรรณา 

กรรมการ  
ผูแทน หัวหนาสํานกังาน
จังหวัดเชียงราย 

เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงวา ปจจุบันเทศบาลตําบลบานดูยังเขาไปบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีท่ีอยูระหวางถูกฟองรองดําเนินคดีอยู อีกท้ังไดตั้งงบประมาณ 
เพ่ือจัดจางใหมีการขนยายขยะมูลฝอยท่ีคางสะสมไปกําจัด ซ่ึงผลการพิจารณาคดีความ 
ยังไมทราบวาจะมีขอสรุปอยางไร การฟองรองคดีดังกลาวเปนฐานความผิดอะไร  
จึงขอเสนอใหเรียนเชิญ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๒ (เชียงราย) ไดเขามาชี้แจง
รายละเอียดใหคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดรับทราบในการ

ประชุมครั้งตอไป 

นายวาที ยอดบุตร 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
ตําบลบานดู 

นายกเทศมนตรีเปนเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติปาไมฯ และเทศบาล 
ถูกกลาวหาวาบุกรุกแผวถางเขาไปใชท่ีปาสงวนโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงขอเท็จจริงคือมี
การเขาใชประโยชนมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบล
บานดู 

นายสมพงษ  พวงเงิน 
กรรมการ  
ผูแทน ปลัดจังหวัดเชียงราย 

กระผมมีความคิดเห็น เห็นดวยกับความคิดเห็นของผูแทนของสํานักงาน
จังหวัดเชียงราย และเห็นควรยกไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป 

นายสุกรรณ  คําภู 
กรรมการและเลขานุการ 

ฝายเลขานุการขอเรียนท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายโดยสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย เกิดกรณีการรองเรียน 
วา มีผูไดรับผลกระทบจากบอขยะของเทศบาลตําบลบานดู ซ่ึงตอมา กรมควบคุม
มลพิษไดลงพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบและประเมินสถานภาพสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลบานดู และจัดทําขอแนะนําในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับการบริหาร
จัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย จึงขอความรวมมือผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด และประธานกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดโปรดกํากับใหเทศบาลตําบลบานดูปรับปรุงแกไขสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย เพ่ือใหมีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตอง โดยจังหวัดเชียงรายมีความเห็น 
ใหมีการจัดการประชุมหารือเพ่ือแกไขปญหาพ้ืนท่ีบอขยะของเทศบาลตําบลบานดู
ประกอบกับเทศบาลตําบลบานดูก็ไดไปดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรมควบคุม
มลพิษและรายงานผลใหจังหวัดเชียงรายทราบแลว จึงไดนํารายละเอียดดังกลาว 
เขาท่ีประชุมในครั้งนี ้

สําหรับอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ในเรื่องดังกลาว เปนการทํา
หนาท่ีเสนอแนะ แนะนํา และชวยเหลือราชการสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการกํากับ 
ติดตาม รวมเสนอแนะดานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

/ ประธาน ... 

27



นางกฤษนันท ทะวิชัย

ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 

สําหรับระเบียบวาระนี้  คณะกรรมการฯ ไดรับทราบรายละเอียดสถานการณ 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานดู ซ่ึงคณะกรรมการและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของไดนําเสนอท่ีประชุมเปนขอเสนอแนะใหเทศบาลตําบลบานดูไปพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีตอไปแลว ซ่ึงหากเรื่องดังกลาว มีประเด็นการพิจารณา 
ดานกฎหมายเพ่ิมเติมท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ใหบรรจุเปนระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุม

คราวตอไป 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดรับทราบการตรวจสอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย การขออนุญาต 
ใชพ้ืนท่ีเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสถานการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย มีขอคิดเห็นและขอแนะนําเพ่ือใหเทศบาล
ตําบลบานดูพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามอํานาจและหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานดู 
1.1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ใหรณรงคสรางความรูความเขาใจ

และขอความรวมมือจากประชาชนใหรวมกันคัดแยกขยะมูลฝอย กําจัดขยะอินทรีย 
ในครัวเรือน ใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล และวิธีการอ่ืนๆ ฯลฯ (ตนทาง) เพ่ือประโยชน 
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลจะตองดําเนินการไปกําจัด 

1.2 พิจารณาการใชจายงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
วามีความคุมคาและมีประสิทธิภาพอยางไร หากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีคาใชจาย 
ในการดําเนินงานอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสถานะทางการเงินและการคลัง เทศบาล
ตําบลบานดูควรมีการพิจารณาแกไขเทศบัญญัติ เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือปรับปรุง
อัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอยแบบอัตรากาวหนา  
เพ่ือบังคับใชในพ้ืนท่ีตําบลบานดู โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัด 
จากครัวเรือนตามน้ําหนักและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีท้ิงจริง ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชน 
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองจัดเก็บ ประชาชนเกิดความตระหนักรูและใหความรวมมือ 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย กําจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนมากข้ึน เกิดความคุมคา 
ในการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปเปนงบประมาณใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของเทศบาล ระบบการเงินการคลังมีสถานะม่ันคงมากย่ิงข้ึน 

1.3 สําหรับเตาเผาขยะมูลฝอยไรควันแบบชีวมวล ท่ีไดรับการสนับสนุน 
จากหนวยงานภายนอก ใหดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องจักร 
โดยเฉพาะระบบกรองอากาศ เพ่ือมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ ควบคุมและใหขอแนะนํา 
แกผูใชเตาเผาใหสามารถใชงานเตาเผาในการกําจัดขยะมูลฝอยของหมูบานใหเปนไป 
ดวยความเรียบรอยและปลอดภัย เชน ใหมีการสวมหนากากปองกันฝุนควัน สวมถุงมือ  
หรือเครื่องปองกัน ฯลฯ เปนตน 
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2. การแกไขปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานท่ีกําจัด 
ขยะมูลฝอยในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย ตามขอเสนอแนะ 
ของสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1 (เชียงใหม) กรมควบคุมมลพิษ  

2.1 กรณีพบน้ําชะขยะมูลฝอยรั่วซึมไปยังบอน้ําและแหลงน้ําสาธารณะบริเวณ
รอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ใหเทศบาลตําบลบานดูตรวจสอบและคุณภาพแหลงน้ําบริเวณ
โดยรอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนไปตามคามาตรฐานท่ีกําหนด และมีความอุดม
สมบูรณในระยะยาวดวย 

2.2 กรณีขยะมูลฝอยถูกเทกองตกคางสะสม ใหเทศบาลตําบลบานดูควบคุม
การขนยายขยะมูลฝอยของผูประกอบการใหเปนไปตามสัญญาจาง รวมถึงไมใหเกิดฝุนละออง 
หรือมีขยะปลิวรวงหลนหรือผลกระทบแกประชาชนในการสัญจรบริเวณถนนท่ีเปนเสนทาง
ขนถายขยะมูลฝอยตกคาง 

3. ในระหวางรอผลการพิจารณาขออนุญาตใช ท่ีดินเขตปาสงวนแหงชาต ิ
เพ่ือเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ขอใหเทศบาลตําบลบานดูจัดใหมีการทบทวนแผนงาน
และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยละเอียดรอบคอบและใหเปนไปตามระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

4.5 การพิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะ และขอแนะนํา  
เกี่ยวกับการดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาหวยสัก และปาแมกกขวา เพ่ือใชเปนสถานท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอเวียงเชียงรุง 

จังหวัดเชียงรายไดรับแจงวา เทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอเวียงเชียงรุง 

ไดดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก  
และปาแมกกขวา เพ่ือใชเปนสถานท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอย เนื้อท่ี 12 ไร  
๒ งาน 23 ตารางวา ตั้งอยูในพ้ืนท่ี หมู 11 ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง 
โดยเทศบาลตําบลบานเหลา 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลทุงกอในเขตการปกครองของเทศบาล

ตําบลบานเหลา ปจจุบันมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีจํานวนประชากร
เพ่ิมสูงข้ึน ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชนท่ีกอใหเกิด
ปริมาณขยะมูลฝอยสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหการกําจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 
ลดลง ตกคางจนเปนเหตุรําคาญสงกลิ่นเหม็นและเปนแหลงเสื่อมโทรม 
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ระหวางเดือนตุลาคม 2564 

ถึงเดือนมีนาคม 2565 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
เฉลี่ยเดือนละ 115-130 ตัน ทําใหไมสามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
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ท่ีเกิดข้ึนภายในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเดิมไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

ใหหมดสิ้นได เนื่องจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเหลา
สามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยไดเฉพาะวิธีการฝงกลบและการเผาเทานั้น 
ไมมีพ้ืนท่ีคงเหลือเพียงพอในการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการคัดแยกขยะ 
มูลฝอย ดวยเหตุผลความจําเปนดังกลาว จึงไดดําเนินการขอใชพ้ืนท่ีในเขต 
ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก และปาแมกกขวา เพ่ือใชเปนสถานท่ีบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย ดวยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน พรอมกําหนดแผนงาน
โครงการศูนยบริหารจัดการขยะมูลฝอยปลายทางเพ่ือเปลี่ยนเปนพลังงาน
เชื้อเพลิง (RDF) เทศบาลตําบลบานเหลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาการขยายผลสูการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและบูรณการความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอม 
ทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไปอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ ปองกันปญหามลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยตอสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาล เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับการบริการดานการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน  

โดยมีแผนงานและวิธีการจัดการขยะ ดังนี้ 
1) จัดการขยะเปยกแบบอินทรียแบบถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการ 

คัดแยกองคประกอบมูลฝอย ณ สถานท่ีกําจัดมูลฝอย การบําบัดและกําจัด 
โดยวิธีการฝงกลบ (Sanitary Landfill) อยางถูกวิธี และตามหลักวิชาการ 
ท่ีเก่ียวของ 

2) การจัดการขยะแหง มีการแยกเปนขยะรีไซเคิลลดการสรางขยะ
ดวยแนวคิด 3R ลดการใช (Reuse), นํากลับมาใชซํ้า (Reduce) และรีไซเคิล 
(Recycle) 

3) ขยะแหงท่ีไมสามารถนําไปรีไซเคิลได ดําเนินการในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ในการแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) 

ในการนี้ เทศบาลตําบลบานเหลาไดเสนอใหองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุงพิจารณา ซ่ึงตอมา เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564  
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกอ (อําเภอเวียงเชียงรุง) สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและยินยอม 
ใหเทศบาลตําบลบานเหลาการทํากิจการนอกเขต โครงการปรับปรุงสถานท่ี

กําจัดขยะและขุดบอฝงกลบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะ และขอแนะนํา 

ให เทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอเวียงเชียงรุ ง นําไปดําเนินการเพ่ือประกอบ 
การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก และปาแมกกขวา  
เพ่ือใชเปนสถานท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนงานท่ีกําหนดตอไป 

นายสุกรรณ  คําภู 
กรรมการและเลขานุการ 

ในการนี้ ฝายเลขานุการไดแจงใหเทศบาลตําบลบานเหลาเขารวมการประชุม 
เพ่ือชี้แจงและใหขอมูลท่ีเก่ียวของแกท่ีประชุม จึงขอเรียนเชิญเทศบาลตําบลบานเหลา

ไดนําเรียนขอมูล ความคืบหนาและเหตุการณสําคัญท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมรับทราบ
และพิจารณาใหความเห็นตอไป 

นายสุทธิพงษ 
             สิทธิขันแกว 
รองนายกเทศมนตรี 

ตําบลบานเหลา 

 

เรียนท่ีประชุม ขาฯ นายสุทธิพงษ สิทธิขันแกว ตําแหนงรองนายกเทศมนตร ี
ตําบลบานเหลา ขอเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปาหวยสัก และปาแมกกขวา 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอเวียงเชียงรุง 
ซ่ึงขอมูลท่ีเก่ียวของ เทศบาลตําบลบานเหลาจะขอให พ.จ.อ. อัฐพงษ อําไพพิศ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนผูนําเสนอขอมูลใหแกท่ีประชุม 

พ.จ.อ. อัฐพงษ 
อําไพพิศ 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม  
เทศบาลตําบลบานเหลา 

เรียนท่ีประชุม ขาฯ พ.จ.อ. อัฐพงษ อําไพพิศ ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมขอเรียนท่ีประชุมเก่ียวกับสถานการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และเหตุผลความจําเปนในการดําเนินการขออนุญาต 
ใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปาหวยสัก และปาแมกกขวา เพ่ือใชเปนสถานท่ีบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลบานเหลา อําเภอเวียงเชียงรุง ใหท่ีประชุม 
เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหความคิดเห็นประกอบเรื่อง ดังนี ้

แตเดิม เทศบาลตําบลบานเหลา มีฐานะเปนสุขาภิบาลบานเหลาตั้งอยู 

ในตําบลทุงกอ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตอมาเม่ือป พ.ศ.2538 อําเภอเวียงชัย 
ไดแบงเขตการปกครอง ตําบลปาซาง ตําบลทุงกอ และตําบลดงมหาวัน ออกมาจัดตั้ง
เปนก่ิงอําเภอเวียงเชียงรุง สุขาภิบาลตําบลบานเหลาจึงถูกกําหนดใหอยูในเขต 
การปกครองทองท่ีก่ิงอําเภอเวียงเชียงรุง ตอมาเม่ือป พ.ศ.2550 ก่ิงอําเภอเวียงเชียงรุง 
ไดยกฐานะเปนอําเภอเวียงเชียงรุง ซ่ึงตอมาสุขาภิบาลบานเหลาไดเปลี่ยนแปลงฐานะ

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  
เปนเทศบาลตําบลบานเหลา ตั้งแตวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 เปนตนมา 

พ้ืนท่ีตําบลทุงกอในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลบานเหลา มีเนื้อท่ี 
7.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,800 ไรเศษ จํานวนประชากร 4,002 คน  
มีครัวเรือน 1,669 ครัวเรือน ใน 5 หมูบาน ปจจุบันมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และมีจํานวนประชากรเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดียวกันนั้น ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
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และตกคางสะสมไดมีปริมาณสูงข้ึนดวย ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการกําจัด

ขยะมูลฝอย สงผลใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเหลา 
มีประสิทธิภาพลดลง เกิดสภาพปญหาท่ีสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี ไดแก 
ขยะมูลฝอยตกคางจนเปนเหตุรําคาญสงกลิ่นเหม็น พ้ืนท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
มีความเสื่อมโทรมฯลฯ ระหวางเดือนตุลาคม 2564ถึงมีนาคม 2565 มีปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เฉลี่ยเดือนละ 115-130 ตัน เทศบาล

ตําบลบานเหลาไมสามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยเดิมไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการใหหมดสิ้นได เนื่องจากสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเหลาสามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
ไดเฉพาะวิธีการฝงกลบและการเผาอยางเต็มพ้ืนท่ี ไมมีพ้ืนท่ีคงเหลือเพียงพอสําหรับ 
ไปดําเนินการแผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบอ่ืน จากปญหาและอุปสรรค 

ท่ีเกิดข้ึน เทศบาลตําบลบานเหลาพิจารณาแลวเห็นวา ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงควรเพ่ิมวิธีการและกิจกรรมกําจัดขยะมูลฝอย 
นอกเหนือจากการฝงกลบและเผา โดยการคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยใหเปนไป
อยางถูกตอง ตามหลักวิชาการท่ีหนวยงานดานสิ่งแวดลอมไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงคาดการณวาจะสามารถทําให 

การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเหลามีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ลดปญหา 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชนท้ังทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมแตเนื่องจาก
พ้ืนท่ีของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเหลาปจจุบันไมมีพ้ืนท่ี
คงเหลือเพียงพอ เนื่องจากมีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบ 
และเผาอยางเต็มพ้ืนท่ี จึงไดออกสํารวจพ้ืนท่ีในเขตตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง  

และดําเนินการขอใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก และปาแมกกขวา  
เพ่ือใชเปนสถานท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดวยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน 
พรอมกําหนดแผนงานโครงการศูนยบริหารจัดการขยะมูลฝอยปลายทางเพ่ือเปลี่ยน 
เปนพลังงานเชื้อเพลิง (RDF) อันเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในพ้ืนท่ีและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ รวมถึงมีแผนงาน 

ในการขยายผลสูการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมและบูรณการความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอมทองถ่ิน เพ่ือประโยชน
ในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ปองกันปญหามลพิษ 
ท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยตอสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามนโยบายการจัดการ 
ขยะมูลฝอยของรัฐบาล เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานการจัดการขยะมูลฝอย

ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนงานและวิธีการจัดการขยะ ดังนี ้
1) จัดการขยะเปยกแบบอินทรียโดยการบําบัดและกําจัดโดยวิธีการฝงกลบ 

(Sanitary Landfill)  
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2) การจัดการขยะแหง โดยคัดแยกขยะรีไซเคิลตามหลัก3Rs ลดการใช 
(Reuse), นํากลับมาใชซํ้า (Reduce) และรีไซเคิล (Recycle) 

3) การแปรรูปขยะเปนเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) 

สําหรับพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปาหวยสัก ท่ีเทศบาลตําบลบานเหลา 

เสนอขออนุญาตใชพ้ืนท่ีฯ นั้น มีเนื้อท่ี 12 ไร 2 งาน 23 ตารางวา ตั้งอยูพ้ืนท่ี  
หมูท่ี 11 ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง มีขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ในการดําเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเสนอ และเนื่องจาก
ตําบลทุงกอ มีการแบงเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 แหง 
ระหวางเทศบาลตําบลบานเหลา และองคการบริหารสวนตําบลทุงกอ ท่ีประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลทุงกอ สมัยสามัย สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 10 
เมษายน 2564 ไดมีมติเห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เห็นชอบและยินยอม 
ใหเทศบาลตําบลบานเหลาการทํากิจการนอกเขตเทศบาลตําบลบานเหลา ตามโครงการ 
ปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะและขุดบอฝงกลบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพ้ืนท่ี  
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาสงวน

แหงชาติปาหวยสัก และปาแมกกขวา ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1602.42/778 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2564  
เรื่องขอขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 2563 ท้ังนี้ ใหเทศบาลตําบลบานเหลา
พิจารณาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย 

มิใหประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงเกิดความเดือดรอนรําคาญตามขอมูลการรองเรียน 
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงกอไดรับเรื่อง 

นายอาทิตย บุญรอด 
ผูอํานวยการ 
สวนทรัพยากรธรรมชาติ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงราย 

ตามท่ีเทศบาลตําบลบานเหลาไดนําเสนอขอมูลใหท่ีประชุมไดพิจารณา 
ใหความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวนั้น เม่ือพิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศแลว พ้ืนท่ี 
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานเหลา มีเนื้อท่ี 7.72 ตารางกิโลเมตร  

หรือประมาณ 4,800 ไรเศษ จํานวนประชากรประมาณ 4,000 คน มีครัวเรือน 
1,600 ครัวเรือนเศษ ใน 5 หมูบาน ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 
เดือนละ 115-130 ตัน ยังถือไดวา ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนยังมีปริมาณนอย 
สามารถพิจารณาปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามศักยภาพของเทศบาล 
ตําบลบานเหลาได ท้ังนี้ ขอเรียนวา ในการขออนุญาตใชประโยชนพ้ืนท่ีเขตปาสงวน

แหงชาติ  จากการติดตามผลการดําเนินการในแตละพ้ืนท่ีพบวา กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมเคยมีการพิจารณาอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือการบริการสาธารณะในลักษณะ 
เปนบอขยะแตอย างใด และเปนคําขอท่ี เปนไปไดยาก ซ่ึงหากกระทรวงทรัพยากร 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาอนุญาตใหเทศบาลตําบลบานเหลาใชประโยชน

พ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือเปนสถานท่ีบริหารจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย  
ก็จะทําใหเกิดเปนตัวอยางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนพิจารณาดําเนินการ 
เปนแนวทาง เทศบาลตําบลบานเหลาจึงควรพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมและแผนงาน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบอ่ืนรองรับไวกอน โดยใหมีความสอดคลอง 
กับบริบทของพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับระยะเวลาการพิจารณา โดยปกต ิ

ใชระยะเวลานานตั้งแต 1-3 ป จึงจะทราบผลการพิจารณา 

นางสาวกมล  อุตุภรณ 
กรรมการ  
ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จังหวัดเชียงราย 

เนื่องจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมีอํานาจ
และหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเฝาระวัง ตรวจสอบ ประเมินผล 
บูรณาการแกไขปญหาและควบคุมสถานการณตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมาย 

วาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการเผยแพร ใหคําปรึกษา พัฒนาองคความรู  สรางการมีสวนรวมของประชาชน 
เครือข ายและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 

พ้ืนท่ีปาของภาคเหนือ เปรียบเสมือนตูเย็นของครัวเรือน ท่ีมีทรัพยากร 

และแหลงอาหารอุดมสมบูรณ ในการออกเดินทางไปยังพ้ืนท่ีปาในหลายทองท่ีแลว 
เม่ือพบว าเปนพ้ืนท่ีบางสวนมีการใชประโยชน เปนบอกําจัดขยะ ทําใหทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ปาไม แหลงน้ํา ท่ีอยูอาศัยของสัตวปา ฯลฯ  
ในบริเวณโดยรอบตางไดรับผลกระทบและความเสียหาย เนื่องจากถูกทําลาย 
จากการฝงกลบขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยท่ีถูกเทกองตกคางสะสม พ้ืนท่ีปา 

และแหลงน้ําจึงควรเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ ไมควรนําขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
เขาไปกําจัดในเขตปาและพ้ืนท่ีใกลเคียงแหลงน้ําธรรมชาติ  

ในการเสนอเรื่องขออนุญาตใชประโยชน พ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พิจารณาอนุญาตนั้น เปนไปไดยาก ยกเวนแตการขออนุญาตใชประโยชนเพ่ือใชเปน

ศูนยการเรียนรูฯนาจะมีโอกาสไดรับการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีมากกวา สําหรับพ้ืนท่ี 
ในเขตเทศบาลตําบลบานเหลา ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนจากครัวเรือนนอยกวา
หลายพ้ืนท่ี เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีใกลเคียง เทศบาลตําบลบานเหลาสามารถกําหนด
กิจกรรมและแผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยการรณรงคและคัดแยกขยะ 
มูลฝอยจากครัวเรือนตนทางเพ่ือลดปริมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะ 

มูลฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการท่ีกําหนดได ซ่ึงทราบวา มีองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ไดแก เทศบาลตําบลแมสาย เปนองคกรปกครอง 
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สวนทองถ่ินตนแบบและเปนตัวอยางในการดําเนินระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลบานเหลาสามารถถอดบทเรียนและศึกษาดูงาน 
เพ่ือนํามาปรับใชในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเหลาได 
เปนอยางด ี

เทศบาลตําบลบานเหลา มี 5 หมูบาน ในเบื้องตนจึงนาจะเปนพ้ืนท่ี 
ท่ีสามารถเขาไปรณรงคและสรางความรูความเขาใจแกผูใหญบาน ผูนํา/หัวหนา/

ประธานกลุมตางๆ อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) 
อาสาสมัครสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 
(อถล.) และความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางองคความรูและบูรณการ
รวมกันในการคัดแยกและกําจัดขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเปนรายครัวเรือน  
และภายในหมูบานกันเองเสียกอน เชน การทําถังขยะเปยกลดโลกรอน การนําขยะ 

รีไซเคิลไปจําหนายใหผูประกอบการรับซ้ือของเกา ซ่ึงจะสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเทศบาลตําบลบานเหลาตองจัดเก็บและนําไปกําจัดมีปริมาณลดลง 

นายชัยยนต  ศรีสมุทร 
กรรมการ 
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย 

ขอเรียนสอบถามวา เทศบาลตําบลบานเหลา ดังนี้ 
1. มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขนและกําจัดขยะมูลฝอยเปนอยางไร 
2. ปจจุบันมีกระบวนการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอยอยางไร 

3. กรณีประสบปญหาขยะมูลฝอยตกคางสะสม ไดมีการกําหนดกิจกรรม 
แผนงาน และวิธีการใดๆ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในปจจุบัน 
และอนาคตอยางไร 

พ.จ.อ.อัฐพงษ อําไพพิศ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 
เทศบาลตําบลบานเหลา 

ปจจุบัน เทศบาลตําบลบานเหลาจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บ ขน และกําจัด
ขยะมูลฝอย หลังคาเรือนละ 10.- บาท/เดือน หอพัก/อพารตเมนท จัดเก็บคาธรรมเนียม 

จากเจาของ ทุกหองในกรรมสิทธิ์ หองละ 5.- บาท/เดือน  

การใหบริการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย เปนการดําเนินการเฉพาะ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีเขตเทศบาลตําบลบานเหลา 5 หมูบาน ไมมี 
การใหบริการหรืออนุญาตใหมีการนําขยะมูลฝอยนอกพ้ืนท่ีเขามาคัดแยก หรือกําจัด
ในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเหลาแตอยางใด 

จากการนําเสนอรายละเอียดสถานการณการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตําบลบานเหลา ขอเรียนชี้แจงใหท่ีประชุมฯ รับทราบเพ่ิมเติมวา จากการติดตาม 
และสํารวจการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุงกอ 
อําเภอเวียงเชียงรุง และใกลเคียง บางครัวเรือนยังมีการลักลอบเผาขยะมูลฝอย  
หรือทําการเผาขยะมูลฝอยเปนการท่ัวไป ซ่ึงกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ ในการขออนุญาต 

เขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม เขตปาสงวนแหงชาติปาหวยสัก และปาแมกกขวา  
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เนื้อท่ี 12 ไร 2 งาน 23 ตารางวา นั้น หากพิจารณาวา เปนการขอใชประโยชน 

ในพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลบานเหลา ก็จะเห็นวา เปนการใชพ้ืนท่ีโดยไมเกิดความคุมคา ซ่ึงขอเท็จจริงแลว 
เทศบาลตําบลบานเหลาไดพิจารณาเห็นวา ลักษณะทางภูมิศาสตรของอําเภอเวียงเชียงรุง 
มีท่ีตั้งอยูใจกลางพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงราย อยูระหวางการพัฒนาดานการคมนาคม
เชื่อมตอพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญท้ังในเขตจังหวัดเชียงราย และพ้ืนท่ีการคาชายแดน 

ความเจริญท่ีกําลังไดรับการพัฒนาในขณะนี้ เทศบาลตําบลบานเหลาคาดการณ 
วา จะทําใหพ้ืนท่ีอําเภอเวียงเชียงรุง และพ้ืนท่ีอําเภอใกลเคียง ไดแก อําเภอเวียงชัย, 
พญาเม็งราย, ดอยหลวง, เชียงของ, เชียงแสน, เวียงแกน เปนตน จะเกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง สงผลใหมีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมสูงข้ึน  
ซ่ึงในปจจุบัน กลุมพ้ืนท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ท้ัง 3 กลุม ของจังหวัด

เชียงราย ยังไมมีกลุมใดท่ีมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานเจาภาพ 
เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางเปนระบบ เทศบาลตําบลบานเหลา 
ได พิจารณาดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
และเปนไปตามกฎหมายการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง จึงใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมพ้ืนท่ีเพ่ือใหเทศบาลตําบล

บานเหลาไดมีสวนในการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายใหเกิดประสิทธิภาพอยางเปนระบบ ถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงยังสามารถ
พัฒนาและกําหนดเปาหมายให พ้ืนท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดังกลาว 
เปนศูนยการเรียนรูเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายไดอีกดวย  
อีกท้ังเทศบาลตําบลบานเหลามีความพรอมดานโครงสรางการบริหารงานและบุคลากร  

มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีในการจัดการดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ท้ังงานควบคุมสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม, งานควบคุมการประกอบ 
การคาท่ีนารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ, งานปองกันควบคุมแกไข 
เหตุรําคาญ และมลภาวะ, งานสุขาภิบาลโรงงาน, งานชีวอนามัย, งานฌาปนกิจ,  
งานกวาดลางทําความสะอาด และงานเก็บ ขน กําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงเปนไปตามท่ี

กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดบริการสาธารณะเพ่ือบริการ 
แกประชาชนท้ังสิ้น 

ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ เทศบาลตําบลบานเหลาจึงเห็นวา กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรใหการสนับสนุนและพิจารณาอนุญาตใหเทศบาล 
ตําบลบานเหลาสามารถเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก  

และปาแมกกขวา หมูท่ี 11 ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง เพ่ือริเริ่มการดําเนินการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ
และเปนรูปธรรม ท้ังการรณรงคใหกําจัดขยะเปยกแบบอินทรียในครัวเรือนใหถูกตอง,  
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การลดการใช, การแปรรูปขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) การคัดแยกขยะ 

ประเภทอ่ืนเพ่ือรีไซเคิล นํากลับไปใชประโยชน และการเผาทําลาย ณ สถานท่ีกําจัดขยะ 
มูลฝอยเพียงท่ีเดียว แลวจึงพัฒนาไปเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยระดับอําเภอเวียงเชียงรุง  
และระดับกลุมพ้ืนท่ีบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) โดยมีอําเภอเวียงเชียงรุง
เปนเจาภาพ ซ่ึงเทศบาลตําบลบานเหลาจะไดดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี 
ควบคุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานและหลักวิชาการ 

ควบคูไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบมิใหเกิดผลกระทบ
เสียหายหรือกอความรําคาญแกประชาชน รวมถึงการอนุรักษและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี 
บอขยะฝงกลบเดิมใหกลับมาอยูในสภาพอุดมสมบูรณ และมีสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึนดวย 

สําหรับขอเสนอของคณะกรรมการฯ ท่ีใหเทศบาลตําบลบานเหลาพิจารณา
ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยการบริหารจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอําเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย ของเทศบาลตําบลแมสาย ทางเทศบาลตําบลบานเหลา 
อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

นอกจากนี้ เทศบาลตําบลบานเหลายังไดรับทราบขาวสารและขอมูล
รายละเอียดเครื่องจักรกลและการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย 
ในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องจากผูประกอบการแปรรูปขยะมูลฝอย ท่ีนาจะเปน

ประโยชนตอการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

นางกฤษนันท ทะวิชัย
ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 
 

จากขอมูลท่ีเทศบาลตําบลบานเหลาไดนําเสนอตอท่ีประชุม มีขอสังเกต
เก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนดวยวิธีการเผากําจัดขยะวา แนวคิด 3R 
เปนหลักการท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของหมูบาน/
ชุมชน ใหเทศบาลตําบลบานเหลาออกรณรงค สรางองคความรูและกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติท่ีถูกตองในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยใหหมูบาน/ชุมชนพิจารณาใชท่ีสาธารณะ 
ภายในหมูบานแลวจัดเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของแตละหมูบาน/ชุมชนเอง  
แลวกําหนดใหมีเตาเผาขยะมูลฝอยท่ีมีเทคโนโลยีทรงประสิทธิภาพและไมกอใหเกิด
มลพิษเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ งไมกอให เกิดฝุน PM2.5  
ในการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการเผา ตองใหประชาชนมีความตระหนักและใหความสําคัญ 

ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนนําไปเผาใหมากท่ีสุด เพ่ือเกิดกระบวนการมีสวนรวม 
ของประชาชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 

ในสวนของขอมูลเก่ียวกับเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีท่ีปรากฏในเอกสาร
ประกอบเรื่องดังกลาว มีลักษณะเปนเครื่องจักรท่ีตองติดตั้งเพ่ือใชงานในระดับโรงงาน
อุตสาหกรรม ท่ีตองไดขออนุญาตตั้งโรงงานและขออนุญาตประกอบกิจการโรงาน 

(ร.ง.4) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2562)  
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ซ่ึงในเรื่องดังกลาวจะทําใหไมไดรับการอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาสงวน

แหงชาตติามท่ีขออนุญาตได 

นายฤทธิภัฎ 
กัลปยาณภัทรศิษฎ 

ท่ีปรึกษา 
ผูแทน อธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงขอนําเรียนขอมูลสนับสนุนเพ่ิมเติม กระผมไดรับ
ทุนวิจัย จากสํานักงานการวิจยัแหงชาติ (วช.) เพ่ือไปศึกษาวิจัยและถอดบทเรียน เรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอยระดับ Best Practice ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทุกระดับของภาคเหนือตอนบน ขอยกตัวอยางท่ีพบจากการศึกษาวิจัย กรณีองคการ

บริหารสวนจังหวัดลําปาง ท่ีจัดตั้ง “ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร”  
ไดดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแลว ประสบปญหาดังเชนเดียว 
กับศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแมสาย ของเทศบาลตําบลแมสาย ท่ีขยะแปรรูป
ประเภท RDF ไมสามารถนําไปจําหนายได บางชวงระยะเวลาสามารถจําหนายได  
แตไมคุมคาเม่ือเทียบกับตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึน เชน ราคารับซ้ือท่ีผันผวน  

คาขนสง คาบริหารจัดการ ฯลฯ กรณีท่ียกตัวอยางมานี้ เปนความเสี่ยงท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ ดังนั้น ณ ขณะนี้  
จึงไดมีการศึกษาขอมูลเพ่ือจัดทําโครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
เพ่ือผลิตเปนกระแสไฟฟา 

อีกสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยพบวา ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานตอม 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผูประกอบการ (เอกชน) มาจัดตั้งโรงคัดแยะขยะ 
ขนาดเล็ก โดยไมมีการเผากําจัดขยะมูลฝอยแตอยางใด จากขอมูลท่ีไดศึกษาถอด
บทเรียนอยูระหวางการสรุปผลวิจัยและจัดทําแผนงานและขอบเขตเพ่ือเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ (Code of Conduct) สวนในระยะตอไปนี้ ในการศึกษาวิจัย 
เรื่องดังกลาวจะไดมีการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนพ้ืนท่ีในการทดลอง  

โดยจะคัดเลือกเทศบาล 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง ใหเขารวม
โครงการศึกษาวิจัยดังกลาวดวย เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําแผนงาน 
และขอบเขตตามผลการศึกษาวิจัยไปใชในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชน 
ใหมีประสิทธิภาพ ทดแทนการแกไขปญหาดวยการใชเตาเผา หรือตั้งโรงงานเผากําจัด
ขยะมูลฝอยท่ีทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศตอไป หากมีรายละเอียดความคืบหนา

เพ่ิมเติม จะไดนําแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบตอไป 

นางกฤษนันท ทะวิชัย
ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 
 

ในทางอุตสาหกรรม ปจจุบันนี้ มีผูพัฒนาระบบเครื่องจักรกลใหมีประสิทธิภาพ 
และไมกอใหเกิดมลพิษท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมออกมามากมายและหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงบุคคลท่ัวไปและหนวยงานตางๆ อาจไมไดมีการติดตามและรับทราบ
ขอมูลท่ีเปนประโยชนมากนัก 

จากขอมูลท่ีทางมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดนําเสนอเปนขอมูลเก่ียวกับ 
การศึกษาวิจัยถึงกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหความสําคัญในการพัฒนา 
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ระบบการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs คือ Reduce ลดการใชและการบริโภค 

ท่ีไมจําเปนลง Reuse การใชทรัพยากรใหคุมคา โดยนําสิ่งของมาใช ซํ้าใหเกิดประโยชน 
อยางสูงท่ีสุด Recycle การนําหรือเลือกใชทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิล  
หรือนํากลับมาใชใหม ประกอบกับการรณรงคการใชถังขยะเปยกลดโลกรอนตามนโยบาย 
ของกระทรวงมหาดไทยแลว จะเปนขอมูลท่ีใหเทศบาลตําบลบานเหลานําไปจัดระบบ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับหมูบานได ขอให

เทศบาลตําบลบานเหลานําประเด็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยจังหวัดไดใหขอแนะนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีเสียกอน และรวมถึงไป
ทําการศึกษาตัวอยางเพ่ิมเติมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตัวอยางตามท่ีไดเสนอ
มา ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน อําเภอพาน และเทศบาลตําบลแมสาย 
อําเภอแมสาย 

นายสุทธิพงษ 
             สิทธิขันแกว 
รองนายกเทศมนตรี 
ตําบลบานเหลา 

 

ขอบคุณท่ีประชุมสําหรับขอแนะนํา  

ขอเรียนวา สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน มีปญหา
เก่ียวกับการเผากําจัดขยะมูลฝอยในเขตบานเรือนเปนเนืองๆ ประชาชนบางสวน 
ยังมีพฤติกรรมท่ีเปนการฝาฝนและไมปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการรักษาสภาพแวดลอม การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามหลัก 

3Rs เปนประโยชนแกประชาชนอยางไร ซ่ึงเทศบาลตําบลบานเหลาไดออกใหความรู 
สรางความเขาใจ สรางความตระหนักรู ในเรื่องดังกลาวแกประชาชนอยางตอเนื่อง 

ในการเสนอเรื่องขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
ปาหวยสัก และปาแมกกขวา ขอเรียนวา เทศบาลตําบลบานเหลามีความประสงค 
ในการใชพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมของประชาชน สําหรับเปนสถานท่ีกําจัดขยะ 

มูลฝอยชุมชน โดยใหความสําคัญกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือใหไดขยะ 
รีไซเคิล และขยะท่ัวไปเพ่ือแปรรูปเปนเชื้อเพลิง RDF เปนอันดับแรก และอันดับ
รองลงมา คือ การใชเตาเผากําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูง มิไดมีความประสงคจะใช
ประโยชนเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบแตอยางใด เนื่องจาก 
ท่ีผานมา วิธีการฝงกลับขยะมูลฝอยกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและสงผลกระทบ

ตอพ้ืนท่ีของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย อีกท้ัง ยังมีระยะเวลารอคอยการยอยสลาย 
ของขยะมูลฝอย ซ่ึงขยะมูลฝอยหลายชนิดมีระยะเวลารอคอยการยอยสลายกวาสิบป 
บางชนิดใชเวลาเปนรอยป ตามท่ีปรากฏขอมูลทางวิชาการและสถานการณในหลาย
พ้ืนท่ี  

สําหรับขอแนะนําเก่ียวกับการพิจารณาใชพ้ืนท่ีสาธารณะของแตละชุมชน/

หมูบาน ทางเทศบาลตําบลบานเหลาเห็นวา จะเกิดปญหาทางความคิดเห็นขัดแยง 
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ของประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากไมมีผูใดประสงคใหมีแหลงกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

อยูใกลท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของตนเองอยางแนนอน 

พ.จ.อ.อัฐพงษ อําไพพิศ 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 
เทศบาลตําบลบานเหลา 

ขออนุญาตนําเสนอขอมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมเติมแก ท่ีประชุม 
วา เทศบาลตําบลบานเหลาออกประกาศขอความรวมมือประชาชน ออกเทศบัญญัติ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบังคับใชในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมลงพ้ืนท่ี
ไปรณรงคใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับหลักการ 3Rs อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ 

“โครงการ ไมแยก ไมเก็บ” ทําใหประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
หลายหลังคาเรือน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยตนทาง  
และนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลบานเหลา
ท่ีทําการจัดเก็บเพ่ือไปกําจัด เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล ไดแก 
ขวดพลาสติก ขวดแกว กลองลังกระดาษ กระปองอลูมิเนียม ฯลฯ มีปริมาณลดลง

อยางชัดเจนกวา 80 เปอรเซ็นต ในการออกไปบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของรถบรรทุก 
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเหลามักจัดเก็บได จะเปนขยะท่ัวไป ท่ียอยสลาย
ไมได จึงไมสามารถนําขยะมูลฝอยเหลานี้ไปกําจัดดวยวิธีการฝงกลับไดอีกตอไปแลว 
แตควรไปแปรรูปใหเกิดมูลคาในรูปแบบเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)  
ซ่ึงประเด็นนี้ เปนปญหาของเทศบาลตําบลบานเหลา 

นายสมพงษ  พวงเงิน 
กรรมการ  
ผูแทน ปลัดจังหวัดเชียงราย 

จากขอมูลสถานการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
บานเหลา อําเภอเวียงเชียงรุง ท่ีไดรับทราบนั้น จะเห็นวา เนื่องจากท่ีตั้งของตําบล 
ทุงกอ มีลักษณะเปนชนบท ตั้งอยูรอบนอก ชุมชนมีความหนาแนนนอย เม่ือเปรียบเทียบ 
กับพ้ืนท่ีตําบลบานดู ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย และตําบลแมสาย อําเภอแมสาย  
มีหมูบานในเขตรับผิดชอบเพียง 5 หมูบาน เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินอ่ืน หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง ถือวาเปนท่ีขนาดเล็ก ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
เฉลี่ยไมเกิน 130 ตัน/เดือน เปนปริมาณท่ีสามารถบริหารจัดการตามหลัก 3Rs  
ไดอยางเหมาะสมแลว หากไปพิจารณาดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในลักษณะ
โรงกําจัดขยะมูลฝอยขนาดใหญ ท่ีตองมีการใชงบประมาณจํานวนมากเพ่ือลงทุน
สิ่งกอสราง ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ ของโครงการ จะทําใหไมเกิดความคุมคา 

แกงบประมาณของรัฐ อีกท้ังยังไมเปนผลดีตอพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก  
และปาแมกกขวา ท่ีตองสูญเสียและเกิดผลกระทบไปกับการดําเนินโครงการในลักษณะ 
ดังกลาว พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติควรเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการอนุรักษใหมีความอุดม
สมบูรณ ไม ถูกทําลาย หรือไมใหไดรับผลกระทบใดๆ เนื่องจากมีความสําคัญ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนแหลงตนนํา เปนแหลงอาหารและท่ีอยู

อาศัย และระบบนิเวศน ในทางกลับกัน หากพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติไดรับการอนุญาต
ใหใชทําประโยชนเพ่ือเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน อาจจะทําใหเกิดปญหา 
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ขยะมูลฝอยตกคางสะสม พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบเกิดความเสื่อมโทรมจากน้ําชะขยะ 

มูลฝอย แหลงน้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ีไดรับสารเคมีแทรกซึม สงผลกระทบตอเกษตรกร
และประชาชนในพ้ืนท่ีอยางหลีกเลี่ยงไมได 

กระผมเห็นดวยกับทานประธาน ท่ีใหขอแนะนําแกเทศบาลตําบลบานเหลา
ในการพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน ตามหลัก ๓Rs ท้ังในระดับครัวเรือนและหมูบาน สถานการณ 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนท่ีควรใหความสําคัญและเปนปญหาหลัก คือขยะเปยก 
หรือขยะอินทรีย ซ่ึงแนวทางในการกําจัดขยะเปยกหรือขยะอินทรีย คือการกําจัด 
ในครัวเรือนดวยการจัดทําและติดต้ังถังขยะเปยกลดโลกรอน และเสวียนใตตนไม  
ท่ีเปนวิธีการท่ีใชไดผลจริง นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน โดยขยะรีไซเคิล  
ท่ีมีหลากหลายรูปแบบนั้นมีมูลคา ประชาชนสามารถนําไปจําหนายใหเกิดเปนราย 

ไดไวใชจายในครัวเรือนได และเปนประโยชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพ้ืนท่ีดวย 

นางกฤษนันท ทะวิชัย
ประธาน (คัดเลือก) 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงราย 
 

ท่ีประชุมไดรับทราบสถานการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ของเทศบาลตําบลบานเหลาแลว และไดมีความคิดเห็นเก่ียวกับการขออนุญาต 
เขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก และปาแมกกขวา รวมถึง 

มีขอแนะนําเก่ียวกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหเทศบาลตําบลบานเหลา 
ไดรับทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปแลว  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดรับทราบสถานการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
ตําบลบานเหลาแลว และไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก และปาแมกกขวา รวมถึงมีขอแนะนําเกี่ยวกับบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหเทศบาลตําบลบานเหลาไดรับทราบและพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป ดังนี ้

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  
ปาหวยสัก และปาแมกกขวา 

1.1 เนื่องจากท่ีตั้งของตําบลทุงกอ มีลักษณะเปนชนบท ตั้งอยูรอบนอก ชุมชน
มีความหนาแนนนอย มีหมูบานในเขตรับผิดชอบเพียง 5 หมูบาน ถือวาเปนท่ีขนาดเล็ก 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเฉล่ียไมเกิน 130 ตัน/เดือน เปนปริมาณท่ีสามารถบริหาร

จัดการตามหลัก 3Rs ไดอยางเหมาะสมแลว หากไปพิจารณาดําเนินโครงการกําจัดขยะ 
มูลฝอยในลักษณะโรงกําจัดขยะมูลฝอยขนาดใหญ ท่ีตองมีการใชงบประมาณจํานวนมาก
เพ่ือลงทุนส่ิงกอสราง ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ ของโครงการ จะทําใหไมเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคาแกงบประมาณของรัฐ อีกท้ังยังไมเปนผลดีตอพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสัก  
และปาแมกกขวา ท่ีตองสูญเสียและเกิดผลกระทบไปกับการดําเนินโครงการในลักษณะ 
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ดังกลาว และหากพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติไดรับการอนุญาตใหใชทําประโยชนเพ่ือเปนสถานท่ี

กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน อาจจะทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยตกคางสะสม พ้ืนท่ีบริเวณ
โดยรอบเกิดความเส่ือมโทรมจากน้ําชะขยะมูลฝอย แหลงน้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ีไดรับสารเคมี
แทรกซึม สงผลกระทบตอเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีอยางหลีกเล่ียงไมได ประกอบกับ
การดําเนินโครงการลักษณะดังกลาว จะตองมีการลงทุนและติดตั้งเครื่องจักรกลเพ่ือใชงาน 
ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีตองไดขออนุญาตตั้งโรงงานและขออนุญาตประกอบกิจการโรงาน  

(ร.ง.4) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2562) ซ่ึงในเรื่อง
ดังกลาวจะมีผลตอการพิจารณาอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาต ิ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1.2 ใหเทศบาลตําบลบานเหลาพิจารณาทบทวนแผนงานและโครงการ 
ตามท่ีเสนอขออนุญาตเขาทําประโยชน ท่ี เขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยสักและปาแมกกขวา  

เฉพาะการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนขยะเช้ือเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) เนื่องจาก 
ในปจจุบันมีความผันผวนเกี่ยวกับราคารับซ้ือ-ขาย ตนทุนคาขนสง และคาบริหารจัดการ 
ท่ีเกี่ยวของโดยละเอียดและรอบคอบ เพ่ือประโยชนในการแกไขปญหา ประสิทธิภาพ  
และความคุมคาในการใชงบประมาณเพ่ือการลงทุนของภาครัฐ เชน ศึกษาจากขอมูล
ผลการวิจัยของสํานักงานการวิชัยแหงชาติ (วช.) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานพ้ืนท่ีตัวอยาง 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนในเขตจังหวัดเชียงราย และตางจังหวัดท่ีเหมาะสม  
ฯลฯ เปนตน 

2. ขอแนะนําเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลบานเหลา  
2.1 แนวคิด 3R เปนหลักการท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนของหมูบาน/ชุมชน ใหเทศบาลตําบลบานเหลาใหความสําคัญในการบังคับใช

กฎหมายดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีอยางเครงครัด นอกจากนี้ ใหรณรงค  
สรางองคความรูและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เ พ่ือสรางพฤติกรรมท่ีดีของประชาชน 
ในการใหความสําคัญและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนจากครัวเรือนตนทางทุกครัวเรือน  
เพ่ือประโยชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ท้ังระดับตนทาง กลางทาง และปลายทาง 

2.2 กรณีพบวา ในพ้ืนท่ีมีความจําเปนตองทําการเผากําจัดขยะมูลฝอย 

เทศบาลตําบลบานเหลาควรพิจารณาใหการสนับสนุนและสงเสริมใหหมูบาน/ชุมชน 
ใชท่ีสาธารณะภายในหมูบานเปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของแตละหมูบาน/ชุมชนเอง  
และในการจัดซ้ือและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอย ใหทําการศึกษาขอมูลดานเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย ไมกอใหเกิดปญหามลพิษและส่ิงตกคางใดๆ เกินคามาตรฐานท่ีกําหนดในพ้ืนท่ี  
โดยเฉพาะอยางย่ิงไมกอใหเกิดฝุน PM 2.5 มีความคุมคาและประสิทธิภาพ และกอนเริ่ม

กระบวนการเผาขยะมูลฝอยดวยเตาเผาของหมูบาน ประชาชนจะตองใหความรวมมือ 
ในการรวมกันคัดแยกขยะมูลฝอยกอนนําไปเผาใหมากท่ีสุด เพ่ือเกิดกระบวนการมีสวนรวม 
ของประชาชนในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 
 

/ 3. ในระหวางรอผล ... 
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3. ในระหวางรอผลการพิจารณาขออนุญาตใช ท่ีดินเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาหวยสัก และปาแมกกขวา ขอใหเทศบาลตําบลบานเหลาดําเนินการในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาท่ี ระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 ผลการปฏิบัติการภายใตแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงราย 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดการ
ประกวดการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2564 
ข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน “จังหวัดสะอาด” และสรางขวัญกําลังใจใหแกจังหวัดท่ีมีผลการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564 ท้ังนี้  
ใหจังหวัดดําเนินการตามเกณฑการประเมินฯ โดยรวบรวมและจัดทําเอกสาร 
ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) และนําเสนอคณะกรรมการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดใหความเห็นชอบกอนสงใหกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน ตามแนวทางการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินฯ ท่ีกําหนด 

ฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติการภายใตแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2564  

ของจังหวัดเชียงราย ระหวางเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 แลว 
สรุปผลการดําเนินการตามเกณฑการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย 
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ. 2564 รอบคัดเลือก ไดดังนี้ 

ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดเชียงราย 
ตามเกณฑการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 

ท่ี หัวขอประเมิน ผลการปฏิบัติการ คะแนนท่ีได 

1 การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  

ประจําป พ.ศ. 2564 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2564 

 
 

 
ไมมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

 
 

 
0 
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ท่ี หัวขอประเมิน ผลการปฏิบัติการ คะแนนท่ีได 

o ไมมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ (0 คะแนน) 
o มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ (1 คะแนน) 
o มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ และมีการ

ประกาศใชแผน (3 คะแนน) 
o มีการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน และมีการประกาศใชแผน รวมท้ัง
มีระบบการติดตามแผน  (5 คะแนน) 

2 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป 
พ.ศ. 2564(คะแนนเต็ม 55 คะแนน) 

  

2.1 ดานการจัดการขยะตนทาง   

 (1) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออก
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
o นอยกวารอยละ 60.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 60.00-80.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 80.01-99.99 (3 คะแนน) 

o รอยละ 100.00 (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท้ังหมด 144 แหง 
ออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
การจัดการขยะมูลฝอย129แหง 

คิดเปนรอยละ 89.58 
รายละเอียดการคํานวณ : 

129
144

× 100 = 89.58 

3 

 (2) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รอยละ 100 มีการจัดกิจกรรมใหเครือขาย 
“อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก” อยางนอย 2 ครั้ง
ตอป 
o นอยกวารอยละ 60.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 60.00-80.00 (1 คะแนน) 

o รอยละ 80.01-99.99 (3 คะแนน) 
o รอยละ 100.00 (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 

ปรากฏวา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท้ังหมด 144 แหง มีการ
จัดกิจกรรมใหเครือขาย 
“อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก” 
อยางนอย 2 ครั้ง 110 แหง  

คิดเปนรอยละ 76.39 
รายละเอียดการคํานวณ : 

110
144

× 100 = 76.39 

1 

 (3) หมูบาน/ชุมชน รอยละ 50 มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีตนทาง 

o นอยกวารอยละ 30.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 30.00-40.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 40.01-50.00 (3 คะแนน) 
o รอยละ 50.01 ข้ึนไป (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา หมูบาน/ชุมชนท้ังหมด 

1,754 แหง มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยชุมชนท่ีตนทาง 1,547 
แหง คิดเปนรอยละ 88.20 
รายละเอียดการคํานวณ : 

5 
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ท่ี หัวขอประเมิน ผลการปฏิบัติการ คะแนนท่ีได 

 1,547
1,754

× 100 = 88.20 

2.2 ดานการจัดการขยะกลางทาง   

 (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ 100  
มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
ในท่ีสาธารณะ และ/หรือสถานท่ีทองเท่ียว 
ทุกแหง 

o นอยกวารอยละ 80.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 80.00-90.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 90.01-99.99 (3 คะแนน) 
o รอยละ 100.00 (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท้ังหมด 144 แหง  
มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

แบบแยกประเภทในท่ีสาธารณะ 
และ/หรือสถานท่ีทองเท่ียวทุกแหง 
106แหงคิดเปนรอยละ 73.61 
รายละเอียดการคํานวณ : 

106
144

× 100 = 73.61 

0 

 (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ 95  
มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท
หรือมีประกาศมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย
แยกประเภทใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี 

o นอยกวารอยละ 80.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 80.00-90.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 90.01-99.99 (3 คะแนน) 
o รอยละ 100.00 (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท้ังหมด 144 แหง  
มีการวางระบบการเก็บขนขยะ

มูลฝอยแยกประเภทหรือมีประกาศ
มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย
แยกประเภทใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี 
106แหง คิดเปนรอยละ 73.61 
รายละเอียดการคํานวณ : 

106
144

× 100 = 73.61 

1 

 (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ 80  
มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวม 
ขยะอันตรายของจังหวัดหรือมีการนําสงไปให
บริษัทเอกชนนําไปกําจัด 

o นอยกวารอยละ 70.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 70.00-80.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 80.01-99.99 (3 คะแนน) 
o รอยละ 100.00 (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท้ังหมด 143 แหง  
(ไมรวม อบจ.) มีการขนขยะ

อันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวม 
ขยะอันตรายของจังหวัด 
หรือมีการนําสงไปใหบริษัท 
เอกชนนําไปกําจัด 143 แหง  
คิดเปนรอยละ 100.00 

ของจํานวนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท้ังหมด(ไมรวมอบจ.) 
รายละเอียดการคํานวณ : 

5 
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ท่ี หัวขอประเมิน ผลการปฏิบัติการ คะแนนท่ีได 

143
143

× 100 = 100.00 

 (4) หมูบาน/ชุมชน รอยละ 50 มีการติดตั้ง 
ถังขยะท้ิงหนากากอนามัยและหนากากผา 
ตามมาตรการจัดการขยะในชวงสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
o นอยกวารอยละ 60.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 60.01-70.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 70.01-80.00 (3 คะแนน) 
o รอยละ 80.01 ข้ึนไป (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา หมูบาน/ชุมชนท้ังหมด 
1,754 แหง มีการติดตั้งถังขยะ
ท้ิงหนากากอนามัยและหนากาก

ผาตามมาตรการจัดการขยะ
ในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 1,547 แหง  
คิดเปนรอยละ 88.20 

ของจํานวนหมูบาน/ชมุชนท้ังหมด 
รายละเอียดการคํานวณ : 

1,547
1,754

× 100 = 88.20 

5 

2.3 ดานการจัดการขยะกลางทาง   

 (1) รอยละของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน 
และเก็บขนไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

o นอยกวารอยละ 60.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 60.00-70.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 70.01-80.00 (3 คะแนน) 
o รอยละ 80.01 ข้ึนไป (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา จังหวัดเชียงราย 
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน

ท้ังสิ้น 313,117.482 ตัน  
ไดรับการเก็บขน 117,163.195 ตัน  
คิดเปนรอยละ 37.42 
ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
รายละเอียดการคํานวณ : 

117,163.195
313,117.482

× 100 = 37.42 

0 
(สถ. เปน
หนวยงาน

ระบุ
คะแนน) 

 (2) รอยละของขยะมูลฝอยตกคาง 
ไดรับการจัดการอยางถูกตอง  

o นอยกวารอยละ 80.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 80.00-90.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 90.01-99.99 (3 คะแนน) 
o รอยละ 100.00 (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา จังหวัดเชียงราย 

มีปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง
เกิดข้ึนท้ังสิ้น 19,210.875 ตัน  
ไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
19,210.875 ตัน  
คิดเปนรอยละ 100.00  

ของปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง 
ท่ีเกิดข้ึนปริมาณขยะมูลฝอยรวม 
รายละเอียดการคํานวณ : 

5 
(สถ. เปน

หนวยงาน
ระบุ

คะแนน) 
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ท่ี หัวขอประเมิน ผลการปฏิบัติการ คะแนนท่ีได 

19,210.875
19,210.875

× 100 = 100.00 

 (3) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกลุม

พ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ในแตละ
จังหวัดมีการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 
o นอยกวารอยละ 60.00 (0 คะแนน) 

o รอยละ 60.00-80.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 80.01-99.99 (3 คะแนน) 
o รอยละ 100.00 (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 

ปรากฏวา จังหวัดเชียงราย 
มีกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) 3 กลุม มีการจัดทํา
แผนการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวดั 
0 กลุม คิดเปนรอยละ 0.00  
ของกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ท้ังหมด 
รายละเอียดการคํานวณ : 

0
3

× 100 = 0.00 

0 

 

2.4 ดานการบริหารจัดการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ 80  
มีการบันทึกขอมูลปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนรายเดือน
ในระบบสารสนเทศดานการจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

o นอยกวารอยละ 85.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 85.01-95.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 95.01-99.99 (3 คะแนน) 
o รอยละ 100.00 (5 คะแนน) 
 

 
 
 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท้ังหมด 143 แหง 
(ไมรวม อบจ.) มีการบันทึกขอมูล
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนรายเดือนใน

ระบบสารสนเทศดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 143 แหง คิดเปน
รอยละ 100.00ของจํานวน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท้ังหมด (ไมรวม อบจ.) 
รายละเอียดการคํานวณ : 

143
143

× 100 = 100.00 

5 
(สถ. เปน
หนวยงาน

ระบุ
คะแนน) 

3 การเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรู
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน) 

  

3.1 พิจารณาจากความหลากหลายของชองทาง 
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ เชน 1) เอกสาร
ประชาสัมพันธเผยแพรคูมือ หรือแผนพับ,  
2) ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ, 3) สื่อวิทยุ/

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีการประชาสัมพันธ
เพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับ 

3 
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โทรทัศน, 4) เสียงตามสาย/หอกระจายขาว,  
5) Social Media/สื่อออนไลน, 6) รถ
ประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน, 

7) หนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ, 8) การใชสื่อบุคคล
ในการรณรงคใหความรู และ 9) ชองทางอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 
o มีการประชาสัมพันธไมเกิน 4 ชองทาง 

(0 คะแนน) 

o มีการประชาสัมพันธ5-6ชองทาง (1คะแนน) 
o มีการประชาสัมพันธ7-8ชองทาง (3คะแนน) 
o มีการประชาสัมพันธตั้งแต 9ชองทาง ข้ึนไป  

(5คะแนน) 

การจัดการขยะมูลฝอย รวม 7 
ชองทาง ไดแก 
1) เอกสารประชาสัมพันธ

เผยแพรคูมือ หรือแผนพับ 
2) ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ 
3) เสยีงตามสาย/หอกระจายขาว 
4) SocialMedia/สื่อออนไลน 
5) รถประชาสัมพันธขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ 
7) การใชสื่อบุคคลในการรณรงค

ใหความรู 

3.2 ความถ่ีในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
สรางการรับรูใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับ 
การจัดการขยะมูลฝอย 
o นอยกวา 2 ครั้ง ตอเดือน (0 คะแนน) 
o จํานวน 2 ครั้ง ตอเดือน (1 คะแนน) 

o จํานวน 3 ครั้ง ตอเดือน (3 คะแนน) 
o ตั้งแต 4 ครั้ง ตอเดือน (5 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีความถ่ีในการเผยแพร
ประชาสัมพันธสรางการรับรู
ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับ 

การจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 2 
ครั้ง/เดือน โดยเฉพาะทางเสียง
ตามสาย/หอกระจายขาวของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1 

3.3 จํานวนการจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน
ของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย เชน 1) การใหความรูเก่ียวกับการ
ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ, 2) การจัดการ
ขยะพลาสติก, ๓) การจัดทําปุยจากขยะอินทรีย

หรือขยะเศษอาหารหรือขยะเปยก (ถังขยะเปยก
ระบบปด), 4) การเลี้ยงไสเดือนดินจากขยะ,  
5) การจัดทําสิ่งประดิษฐจากขยะ, 6) การอบรม
เก่ียวกับผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวหรือขยะ
อินทรีย และ 7) การจัดการขยะชายฝงทะเล 

และขยะในทะเล 
o ไมเกิน 3 กิจกรรม (0 คะแนน) 
o จํานวน 4 กิจกรรม(1คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา หนวยงานตางๆ มีการ
จัดกิจกรรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย รวม 5 

กิจกรรม ไดแก 
1) การใหความรูเก่ียวกับการลด

ปริมาณขยะและคัดแยกขยะ 
2) การจัดการขยะพลาสติก 
3) การจัดทําปุยจากขยะอินทรีย

หรือขยะเศษอาหารหรือขยะ
เปยก (ถังขยะเปยกระบบปด) 

4) การเลี้ยงไสเดือนดินจากขยะ 

3 
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o จํานวน 5 กิจกรรม(3คะแนน) 
o จํานวน 6 กิจกรรม ข้ึนไป (5คะแนน) 

5) การจัดทําสิ่งประดิษฐจากขยะ 

4 การนํานวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสรางสรรค 
มาใชในการจัดการขยะมูลฝอย (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน) 
มีนวัตกรรมหรือกิจรรมริเริ่มสรางสรรคมาใช 
ในการจัดการขยะ โดยสามารถขยายผล 

หรือตอยอดได เชน ทําเปนเครื่องใช สิ่งประดิษฐ 
การแปรรูปวัสดุเหลือใช การจัดกิจกรรม 
ทางสังคม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ี โดยอยางนอยตองมีหัวขอ ดังนี้ 
1) ชื่อนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสรางสรรค 

ในการจัดการขยะ 
2) วัตถุประสงค 
3) สรปุผลงานโดยยอ 
4) แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมหรือกิจกรรม
ริเริ่มสรางสรรคในการจัดการขยะ 

5) ผลท่ีไดรับจากนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่ม
สรางสรรคในการจัดการขยะ เชน รางวัลท่ีไดรับ 
จํานวนหนวยงานหรือบุคคลท่ีเขามาศึกษาดูงาน 
เปนตน 
6) ภาพถาย 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา มีการพัฒนานวัตกรรม
หรือกิจกรรมสรางสรรคไปใชใน
การจัดการขยะมูลฝอย โดยเปน
การดําเนินการตามกรณีศึกษาท่ี

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 
กระทรวง มหาดไทย และ
หนวยงานราชการแจงประชาสัมพันธ
เทานั้น เชน การแปรรูปขยะ
เชื้อเพลิง (RDF), การประดิษฐ

เครื่องใชในครวัเรือนจากขยะรีไซเคิล 
เปนตน ไดแก โครงการจัดตั้ง
สถานีจัดการขยะชุมชนรวมกับ
ของเหลือท้ิงภาคการเกษตร เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ มูลคาเพ่ิมตาม

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ตามแนวทางท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(วว.) กําหนด 

 
(สถ. เปน
หนวยงาน

ระบุ
คะแนน) 

5 การจัดการขยะอันตรายชุมชน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีการดําเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
อยางเปนระบบ ตามขอ 1) - 3) ดังนี้ 
1) จัดใหมีถังขยะอันตรายชุมชนไวในท่ี

สาธารณะหรอืจุดรวบรวมขยะ 
2) ดําเนินการขนขยะอันตรายไปยังหนวยงานท่ี

ไดรับมอบหมาย หรือสงบริษัทดําเนินการ 
(กรณีกําจัดเอง) 

3) ขยะอันตรายไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท้ังหมด 143 แหง 

(ไมรวม อบจ.) มีการดําเนินการ
จัดการขยะอันตรายชุมชน 
อยางเปนระบบ ตามขอ 1) - 3) 
143 แหง คิดเปนรอยละ 
100.00ของจํานวนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด  
(ไมรวม อบจ.) 
รายละเอียดการคํานวณ : 

5 
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โดยหนวยงาน/บริษัทท่ีไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ: ยกเวนกรณีบริษัทไมรับกําจัด
เนื่องจากปริมาณขยะอันตรายไมครบตามเกณฑ

ท่ีกําหนด โดยมีหลักฐานยืนยันจากบริษัท 
หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
o นอยกวารอยละ 70.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 70.00-80.00 (1 คะแนน) 
o รอยละ 81.01-89.99 (3 คะแนน) 

o ตั้งแตรอยละ 90.00 (5 คะแนน) 

143
143

× 100 = 100.00 

6 การจัดการขยะในชวงสถานการณการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีการดําเนินการตามมาตรการจัดการขยะในชวง
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกระทรวงมหาดไทย
ไดแจงไว (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0820.2/ว 4290 ลงวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2564) ประกอบดวย 
1) มาตรการรณรงคคัดแยกขยะ 
2) มาตรการเก็บขยะ 
3) มาตรการกําจัดขยะ 

o นอยกวารอยละ 80.00 (0 คะแนน) 
o รอยละ 80.00-90.00 (4 คะแนน) 
o รอยละ 90.01-99.99 (8 คะแนน) 
o รอยละ 100.00 (10 คะแนน) 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท้ังหมด 143 แหง 

(ไมรวม อบจ.) มีการดําเนินการ
ตามมาตรการจัดการขยะในชวง
สถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ีกระทรวง 

มหาดไทยไดแจงไว 143 แหง 
คิดเปนรอยละ 100.00ของ
จํานวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท้ังหมด  
(ไมรวม อบจ.) 

รายละเอียดการคํานวณ : 
143
143

× 100 = 100.00 

5 

7 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของพ้ืนท่ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
พิจารณาจากองคประกอบของความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
ดังตอไปนี้ 

1) ถนนสายหลักและถนนสายรอง 
มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 

2) พ้ืนท่ีสาธารณะมีความสะอาด 

จากการตรวจสอบผลปฏิบัติการ 
ปรากฏวา องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินรวมท้ังสิ้น 144 แหง  
มีการรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยตาม

องคประกอบของความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอย
ในพ้ืนท่ี รวม 4 องคประกอบ 

3 
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และเปนระเบียบเรียบรอย 
3) สถานท่ีทองเท่ียวมีความสะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอย 

4) แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง คลอง บึง ทะเล 
และชายฝงทะเล 

5) ปาย/ปายโฆษณา มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมบดบังทัศนียภาพ (พิจารณาจาก
เอกสารกําหนดระยะเวลาและภาพถายท่ี

แสดงใหเห็นวามีการรื้อถอน การปลดปาย 
การเก็บปาย การทําความสะอาดปาย) 

ท้ังนี้ ความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
หมายถึง ไมมีปริมาณขยะสะสมตกคางในพ้ืนท่ี
จํานวนมาก เปนท่ีนาอุดจาดแกผูพบเห็น 

(พิจารณาจากเอกสารและภาพถายเรื่อง
รองเรียน) 
o ไมมีการดําเนินการ (0 คะแนน) 
o ดําเนินการตั้งแต 2 ขอ ข้ึนไป(1 คะแนน) 
o ดําเนินการตั้งแต 4 ขอ ข้ึนไป(3 คะแนน) 

o ดําเนินการครบท้ัง 6 ขอ (5 คะแนน) 

ไดแก 
1) ถนนสายหลักและถนนสาย

รองมีความสะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอย 
2) พ้ืนท่ีสาธารณะมีความสะอาด 

และเปนระเบียบเรียบรอย 
3) สถานท่ีทองเท่ียวมีความ

สะอาดและเปนระเบียบ

เรียบรอย 
4) แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง 

คลอง บึง ทะเล และชายฝง
ทะเล 

 

รวมคะแนนท้ังส้ิน 
คะแนนท่ีประเมินได ไมรวม 
เกณฑท่ี สถ. เปนผูประเมิน 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 
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*หมายเหตุ ผลปฏิบัติการดังกลาว ไมรวมเกณฑชี้วัดขอ 2.3 (1) (2), ขอ 2.4 และขอ 4 รวม 4 ขอ   
คะแนนรวม 20 คะแนน ซ่ึงอยูในการพิจารณาของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหจังหวัดเชียงราย
รายงานผลใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาและดําเนินการตามข้ันตอน

ตอไป 
 

มติท่ีประชุม 1. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดเชียงรายตามเกณฑการประกวดการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 

 
/ 2. ใหฝายเลขานุการ ... 
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