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การวิเคราะห์ช่องว่างทางกลยุทธ ์(Gap Analysis) การบริหารจัดการขยะของจังหวัดปทุมธาน ี
 
 การวิเคราะห์ช่องว่างทางกลยุทธ์ (Gap Analysis) จากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ปทุมธานี ด้วยการนําข้อมูลมาจากผลการศึกษาในส่วนแรก ได้แก่ สถานการณ์ขยะมูลฝอย นโยบายและแผน
ด้านการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานี มาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากสถานภาพการดําเนินงานที่เกิดขึ้นใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์สิ่งที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคต เพ่ือให้เห็นภาพประเด็น
ปัญหา ข้อจํากัด อุปสรรค ตลอดจนโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานีให้เข้าสู่
การเป็นเมืองปลอดมลพิษทางขยะ เปรียบเทียบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ปี 2557 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และโอกาสในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธาน ี
ประเด็น สิ่งที่ควรจะเป็น สภาพการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 

4.1 กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ 
(ขยะมูลฝอยเก่า) 
 

1. สํารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทําแผนงานฟื้นฟู
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  
2. ฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่า
และรองรับขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดังนี้  
  2.1 ปิดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย หรือ ปรับปรุง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ดําเนินการได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 2.2 กําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชน 
หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มี
อยู่เดิม หรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริม    การ
ลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม 
3. กรณีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและดําเนินงาน ไม่
ถูกต้อง ให้บังคับใช้กฎหมายให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง  
  

1. สํารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทําแผนงานฟื้นฟูสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย  
  - จังหวัดปทุมธานีมีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะทั่วทั้งจังหวัด 
และมีขยะประมาณ 1,800 ตันต่อวัน และบางส่วนทิ้งเทกองไว้ตามบ่อ
ดินในจังหวัด เช่น ที่ลาดสวาย สนั่นรักษ์ และในตัวจังหวัด จนทําให้
ปทุมธานีมีขยะสะสมอยู่ถึง 2.2 แสนตัน 
2. ฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและ
รองรับขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดังนี้  
  2.1 ปิดสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย หรือ ปรับปรุงสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ดําเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  - สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มีการ
ก่อสร้างระบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีอยู่ 2 แห่งที่
เทศบาลเมืองคูคต และเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งดําเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 แต่ไม่สามารถเปิดใช้พื้นที่กําจัดขยะมูล
ฝอยได้ เนื่องการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ 
 2.2 กําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใช้
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิม หรือ
ผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริม    การลงทุนของเอกชน
เพิ่มเติม 
 - ไม่สามารถดําเนินโครงการได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
ต่อต้าน 

1. กําหนดกลยุทธ์หรือมาตรการสําหรับเตรียมการป้องกันการเกิด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ภาคเอกชนมีการ
ดําเนินการไม่ถูกต้องหรือจากกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มเติมเพื่อให้ภาคเอกชน
สามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
3. ดําเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกสุขลักษณะตามหลัก
วิชาการ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการกําจัดให้มีความเหมาะสม 
4. ชี้แจงและทําความเข้าใจกับประชาชนในการดําเนินการเปิดใช้
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยทั้ง 2 แห่ง รวมถึงการดําเนินการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะ 

4.2 สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายที่เหมาะสม (ขยะ
มูลฝอยใหม่) 

1. นําร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
รูปแบบ  Model L ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ที่ รองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 300 ตัน/วัน ขึ้นไปโดยดําเนินการ 
ดังนี้ 
1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง 
2) คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
และเก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด และส่งไป
กําจัดยังสถานที่กําจัดของเอกชน 
3) จัดทําระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และแปร

1. นําร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รูปแบบ  
Model L ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ 300 ตัน/วัน ขึ้นไปโดยดําเนินการ ดังนี้ 
1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง 
 - ดําเนินการในพื้นที่นําร่องเรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 3 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล
นครรังสิต เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยผลการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จถึงร้อยละ 91 รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจกรรม 3Rs ในพื้นที่ ภายใต้โครงการ

1. นําร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
รูปแบบ  Model L ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ที่รองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ 300 ตัน/วัน ขึ้นไปโดยดําเนินการ ดังนี้ 
1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง 
 - ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะ โดยให้ทุกหน่วยงานลดและ
คัดแยกขยะโดยนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ที่แหล่งกําเนิดเป็น
ตัวอย่างแก่เอกชนและประชาชนทั่วไป โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมดําเนินการทั้งที่สํานักงานและที่บ้าน จนถึงให้คําแนะนําแก่
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ประเด็น สิ่งที่ควรจะเป็น สภาพการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 
รูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
4) ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการใช้งาน 
 

สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน และ
โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ พร้อมทั้งการจัดทําคู่มือการจัดการขยะ
มูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลของจังหวัดปทุมธานีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
2) คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บ
รวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด และส่งไปกําจัดยังสถานที่
กําจัดของเอกชน 

- ไม่มีสถานที่หรือศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและไม่มีการ
จัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์ 
3) จัดทําระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และแปรรูปขยะ
มูลฝอยไปเป็นพลังงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

- เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีไม่มีพื้นที่สําหรับการทําบ่อฝังกลบ
แล้ว และเตาเผาขยะเดิมรวมถึงบ่อฝังกลบเดิมทั้ง 2 แห่ง ไม่สามารถ
ดําเนินการสร้างได้เนื่องจากการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ 
4) ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการใช้งาน 

- บ่อฝังกลบ 2 แห่งที่สร้างขึ้นไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากการ
ต่อต้านของประชาชน จึงทําให้ไม่มีบ่อฝังกลบภายในจังหวัดอันเป็น
สาเหตุหนึ่งของปัญหาขยะตกค้าง 

ประชาชนทั่วไปได้ โดยให้ตั้งถังคัดแยกขยะพร้อมป้ายข้างถังแจ้ง
ประเภทขยะที่จะรับอย่างชัดเจนตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 1.1.1 สํานักงาน ให้คัดแยก 3 ประเภท คือกระดาษ วัสดุรี
ไซเคิล และขยะทั่วไป  
 1.1.2 พื้นที่ส่วนกลางของอาคารที่ประชาชนและข้าราชการใช้
ร่วมกันทุกชั้น และพื้นที่ภายนอกอาคารตั้งถังขยะแยกประเภท 2 
ถั งคื อ  ถั ง รี ไซ เคิ ล  (Recycling) คู่ กั บ ถั งข ย ะทั่ ว ไป  (Non-
Recycling)  
 1.1.3 บริเวณร้านอาหาร โรงอาหาร ให้ตั้งถังรองรับเศษ
อาหารและนําเศษอาหารไปหมักปุ๋ยหรือให้เกษตรกรรับไปเลี้ยง
สัตว์  
 1.1.4 พื้นที่อาคารชั้นล่าง กําหนดจุดตั้งถังหรือตู้รับขยะ
อันตราย 1 จุด ซึ่งตั้งอยู่มุมที่มีร่มเงา มีป้ายแสดงชัดเจน ห่างจาก
ที่ประกอบอาหาร มีเจ้าหน้าที่ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยสามารถให้คําแนะนําไม่ให้ทิ้งขยะอื่นปะปนลงในถัง  
 1.1.5 กําหนดมาตรการลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกใน
หน่วยงาน เช่น ไม่ใช้แก้วกระดาษเคลือบเทียน ไม่ใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหาร ไม่ใช้ขวดน้ําพลาสติก เลือกดื่มน้ําที่บรรจุในขวดแก้ว
แบบคืนขวด ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ฯลฯ  
 1.1.6 กําหนดมาตรการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เช่นใช้กระดาษ 
2 หน้า แยกทิ้งกระดาษจากขยะทั่วไปและนําไปรีไซเคิล เพราะ
หากทิ้งกระดาษลงถังขยะทั่วไปจะสูญเสียสภาพไม่สามารถคัดแยก
ไปรีไซเคิลได้อีก ลดการใช้กระดาษโดยการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
ฯลฯ 
2) คัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และ
เก็บรวบรวม ณ สถานที่เก็บรวบรวมของจังหวัด และส่งไปกําจัด
ยังสถานที่กําจัดของเอกชน 

-  กําหนดมาตรฐานบริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ ให้ดําเนินการตามมาตรการนัดวันเวลาทิ้ง เวลาเก็บ
และเก็บแยกประเภท ในทุกเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย ประกาศ
ให้ประชาชน และเก็บจริงในทุกเส้นทาง ประกอบด้วย  

- ขยะชิ้นใหญ่ + รีไซเคิล 
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ประเด็น สิ่งที่ควรจะเป็น สภาพการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 
- เศษอาหาร 
- ขยะอันตราย 
- ขยะทั่วไป 

3) จัดทําระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และแปรรูป
ขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

- ดําเนินการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งเป็น
การจัดการขยะแบบบูรณาการโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  

 2. จัดให้มีสถานที่ เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของ
จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง 

- จังหวัดปทุมธานียังไม่มีการดําเนินการอย่างจริงจังในส่วนนี้ เนื่องจาก
ไม่มีสถานที่หรือศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและไม่มีการจัดการของ
เสียอันตรายแบบศูนย์ 

1. การสร้างศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายและจัดการของเสีย
อันตรายแบบศูนย์รวม ให้มีพื้นที่เก็บที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดวันเก็บขยะอันตรายทั่วทุกพื้นที่
ภายใต้ความดูแลของตน ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบและเข้าจัดเก็บจริงตามวันเวลาที่กําหนดไว้ 

 3. ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดําเนินงานระบบเก็บรวบรวม 
ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

- ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ของเอกชนใน
การกําจัด จํานวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.94 ซึ่งพื้นที่ของเอกชนที่
นําขยะมูลฝอยไปกําจัดส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ส่งเสริมเอกชนลงทุนระบบกําจัดขยะโดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายค่าจ้างในการกําจัดขยะ 

4.3 วางระเบียบ มาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

1. ออกระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป 
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และ ห้ามทิ้งของเสีย
อันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด (อปท./มท.) 

 

1. ออกระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแลการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- ปัจจุบันเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกํากับดูแล
การจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานี 
2. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป ขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และ ห้ามทิ้งของเสียอันตรายปน
กับขยะมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
(อปท./มท.) 

- ของเสียอันตรายที่เกิดจากบ้านเรือนส่วนใหญ่มีการทิ้งปนเปื้อน
กับขยะมูลฝอยของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ใน
จังหวัดปทุมธานีไม่มีการดําเนินการรวบรวมของเสียอันตรายและการ
นําไปกําจัดอย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มีสถานที่หรือศูนย์รวบรวมของ
เสียอันตรายและไม่มีการจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์ รวมถึง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการคัดแยก กําจัด

1. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยเป็นการจัดการ
ทรัพยากร 
2. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยก (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
  
3. ดําเนินการจัดทําแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ
เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 
4. ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ประกาศเสียงตามสาย และเว็บไซต์ของ
จังหวัด เป็นต้น 
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ประเด็น สิ่งที่ควรจะเป็น สภาพการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

4.4 สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ยั่งยืน 

1. ตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบ
กํ า จั ด  ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ชุ ม ช น  ก า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด (อก./สธ./วท./สตช./มท./อปท.) 
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึก สร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอย ตั้งแต่การลด  คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการกําจัดขั้นสุดท้าย 
ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้วัสดุอื่นแทน (ทส./
สนร.)   
3. สร้างจิตสํานึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียน
และเยาวชน โดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและ
สถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่าง (ศธ.) 
 

1. ตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบกําจัด 
ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด (อก./สธ./วท./
สตช./มท./อปท.) 

- จังหวัดปทุมธานียังไม่มีการดําเนินการในส่วนนี้อย่างจริงจัง 
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึก สร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด  
คัดแยกที่ ต้นทาง จนถึงการกําจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้
ถุงพลาสติกและหันมาใช้วัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)   
3. สร้างจิตสํานึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและ
เยาวชน โดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาทุก
แห่งเป็นตัวอย่าง (ศธ.) 
 - ดําเนินการในพื้นที่นําร่องเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต 
เทศบาลเมืองปทุมธานี  และเทศบาลเมืองบึ งยี่ โถ  โดยผลการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จถึงร้อยละ 91 รวมทั้งการจัดทําคู่มือ
เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง แต่ยังไม่มีการขยายผลของโครงการ
และไม่มีการรณรงค์อย่างจริงให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งจังหวัด  
 

1. มุ่ ง เน้ น ก าร จัดทํ า โค รงการห รื อ กิ จก รรมก ารรณ รงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างจริงจังในเรื่องการคัดแยกขยะ
ตามหลักการ 3R ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง อาทิเช่น โทรทัศน์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในปัจจุบันข่าวสารมีการเผยแพร่
ได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อเหล่านี้ 
2. ควรมีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการของโครงการต่าง 
ๆ ที่ได้จัดทําขึ้น และประเมินแก้ไขส่วนที่บกพร่องเพื่อให้สามารถ
นําไปดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
3. มีการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทําผิดในเรื่องการจัดการขยะ 
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนนํามาทิ้ง
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างรวมถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพิ่มปริมาณมูลฝอย
ที่สามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. การเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสํานึกเรื่องการจัดการขยะ
ให้แก่ประชาชนตั้งแต่เยาว์วัย โดยการบูรณาการความรู้ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องสู่บทเรียนจนนําไปสู่ภาคปฏิบัติ โดย
จัดตั้งเป็นหลักสูตรที่ถูกต้องตามกระทรวงศึกษาและจัดทําให้เป็น
มาตรฐานทั่วทั้งประเทศเพื่อนําไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน 
อาทิเช่น สนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนร่วมกับภาครัฐ หรือ
การให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐหรือภาคเอกชนและเฝ้าระวังแจ้งข่าวสารแก่
ภาครัฐหากมีการทําผิดกฎหมายในการจัดการขยะขึ้น เป็นต้น 
6. การดําเนินการชี้แจงและทําความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่าง
โปร่งใสเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ เพื่อให้เกิดการยอมรับจาก
ภาคประชาชนและสามารถดําเนินการสร้างศูนย์กําจัดขยะได้อย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะหป์ัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธาน ี
 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดปทุมธานี ปัญหาขยะมูลฝอยจัดเป็นปัญหาหน่ึงที่ทําให้จังหวัด
ปทุมธานีถูกกําหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ให้มีการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) ซึ่งมีจํานวน 50,000 ตัน และในปี 2557 ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่มีจํานวน 1,829 ตันต่อวัน (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, 2558)
ในขณะท่ีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีน้อยไม่เพียงพอรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้  หากปัญหาเหล่าน้ียังไม่ได้
รับการแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร และคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ดังน้ัน เพ่ือให้ปัญหา
ดังกล่าวลดลงจนกระท่ังหมดไป จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินการจัดการขยะ
มูลฝอย  สําหรับการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีน้ัน ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
แต่ก็ยังประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยรายละเอียดการวิเคราะห์
ศักยภาพ (SWOT Analysis) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีแสดงดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
 
ปัจจัยภายใน 
(Internal 
Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

1. นโยบายและ 
แผนงาน 

1.จังหวัดปทุมธานีมีการจัดทําแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน 
และมูลฝอยติดเช้ือโดยเฉพาะ ที่สืบเน่ืองจาก
นโยบายเร่งด่วนของ คสช. 
2.  มีคณะทํางานในการจัดทําแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
3.  มีการกําหนดวิธีการดําเนินการ เป้าหมาย
ระยะเวลาในการดําเนินการ และหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบไว้ชัดเจน 
4.  สําหรับแผนพัฒนาจังหวัดปี 2557 – 2560 
น้ัน มีโครงการที่ เก่ียวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยอยู่หลายโครงการ ซึ่งมีการแยกหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 

1. การนํานโยบายเร่งด่วนของ คสช. มากําหนด
เป็นยุทธศาสตร์ และใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ ทํา
ให้กลยุทธ์ที่ กําหนดขึ้นบางกลยุทธ์ไม่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากมีปัญหาอ่ืนๆ 
เป็นตัวแปรและไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2.  กลยุทธ์ในการจัดการขยะตามยุทธศาสตร์ยัง
ขาดความชัดเจนในการดําเนินโครงการที่กําหนด
เป็นรูปธรรมในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3.  วิธีดําเนินการตามยุทธศาสตร์กําหนดไว้ใน
ลักษณะที่กว้างมาก ทําให้ขาดรายละเอียดที่
ชัดเจนในการดําเนินการ 
4.  มีการต้ังเป้าหมายที่สูง อาจทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายได้ ทําให้ผู้ปฏิบัติขาด
กําลังใจในการทํางาน 
5. แต่ละหน่วยงานในจังหวัดต้องปฏิบัติงาน
จํานวนหลายแผนฯซึ่งมีทั้งแผนฯของจังหวัด และ
แผนฯของแต่ละหน่วยงานซ่ึงบางแผนฯ มีการ
กําหนดตัวช้ีวัดที่แตกต่างกันไป อาจทําให้การ
ปฏิบัติงานสับสน ขาดประสิทธิภาพ 
6.ไม่มีการกําหนดกลยุทธ์หรือมาตรการสําหรับ
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ปัจจัยภายใน 
(Internal 
Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

เตรียมการป้องกันในกรณีเหตุฉุกเฉินที่อาจจะ
เกิดขึ้นบรรจุไว้ในแผนฯ ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ เช่น  กรณีเกิดนํ้าท่วม  กรณีที่เกิด
เพลิงไหม้ในสถานกักเก็บมูลฝอยอันตรายจาก
ครัวเรือน เป็นต้น ซึ่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดลอ้มและประชาชนได้ 
7.  สําหรับแผนพัฒนาจังหวัดปี 2557 – 2560 
น้ัน โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมี
ผู้รับผิดชอบอยู่หลายส่วนงาน/หน่วยงานอาจทํา
ให้ขาดการประสานงานร่วมกัน ทําให้งานซ้ําซ้อน  
โดยเฉพาะการระบุกลยุทธ์ ไม่มีการกําหนดกล
ยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทําให้ผู้ปฏิบัติ
ดําเนินการได้ยาก 

2. การบ ริห าร
จัดการ 

1.โครงสร้างหน่วยงานชัดเจน มีสายการบังคับ
บัญชาตามลําดับขั้น มีการกําหนดหน้าที่ของ
สํานักกอง และตําแหน่งต่าง ๆไว้อย่างชัดเจน 
ทํ า ใ ห้ ส ะ ด ว ก ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ติดต่อสื่อสารประสานงานภายในองค์กร 
2. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม  เช่น  นัก วิชาการสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งงานบางอย่างมีความ
จําเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน 
3.มีการอนุมัติโครงการที่เก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่มาจากการนําเสนอของแต่ละ
ท้ อ งถิ่ น  ซึ่ งแ สด งถึ งก ารมี ส่ วน ร่ วม ขอ ง
ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่และทําให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นสําหรับ แต่
ละพ้ืนที่ 
4.มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและมีหน้าที่โดยตรง เช่น มี
ก ารส นั บส นุน ให้ ความรู้ แ ก่ ห น่ วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินงานจัดการ
ขยะมูลฝอย 
5. สามารถกําหนดและแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ
เช่น อัตราค่าธรรมเนียม บทลงโทษ ฯลฯ เพ่ือ

1. โครงสร้างในการบริหารจัดการแก่หน่วยงาน
อ่ืน ๆ ภายในจังหวัดยังไม่ชัดเจนนักแม้จะมีการ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆให้กับ
แต่ละหน่วยงานในจังหวัดแล้ว แต่อาจเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติ เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานในจังหวัด 
มีแผนฯการดําเนินงานตามหน่วยงานกรมฯท่ีขึ้น
ตรง อาจทําให้เกิดการดําเนินการที่ทับซ้อนกันขึ้น
นอกจากน้ีการประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
อาจทํ าได้ ไม่ เพี ยงพอ  การดําเนิน งานตาม
กฎระเบียบภายในแต่ละองค์กรมีมาก ทําให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  ไม่ทันเวลา ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
2. การดําเนินงานของสํานักทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมจังห วัดปทุมธานี  เน้นการจ้างที่
ป รึกษ าเพ่ื อ ดํ า เนิ นการจั ดการขยะ  ทํ า ให้
เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับ
ประชาชนในชุมชนมากนัก  ทําให้ประชาชนขาด
ความคุ้นเคยและขาดความไว้วางใจ 
3. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่
การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะ
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ปัจจัยภายใน 
(Internal 
Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

นํามาใช้เป็นมาตรการในการกํากับดูแลการ
จัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

มูลฝอย ยังไม่เพียงพอ 
4. ขาดการตรวจสอบและประเมินผล ในการ
ปฏิบัติงานทําให้ประสบปัญหาในการวางระบบใน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในทุกขั้นตอน ทําให้
เกิดปัญหาขยะตกค้าง และส่งผลกระทบแก่
ประชาชนและสภาพแวดล้อม ทําให้ เกิดการ
ร้องเรียนจากประชาชน 
5. ขาดการนําบทลงโทษมาบังคับใช้อย่างจริงจัง 
แล ะบ ท ล งโท ษ น้ อ ย เกิ น ไป เมื่ อ เที ย บ กั บ
ผลประโยชน์ที่ผู้กระทําผิดได้รับ ทําให้ผู้กระทํา
ผิดไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3.  งบประมาณ 1.มีการจัดต้ังงบประมาณในแต่ละส่วนงาน/
โครงการไว้แล้ว ทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถบริหาร
และวางแผนการใช้ จ่ าย งบประมาณ ให้
เห ม าะสม  แล ะมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ใน ก าร
ดําเนินงานได้ 
2. มีการจัดสรรและอนุมั ติงบประมาณใน
โครงการที่มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.งบประมาณที่จัดต้ังไว้แล้ว อาจส่งผลให้ไม่
สามารถใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เน่ืองจากการขาด-เกินของเงินงบประมาณจาก
ก าร ดํ า เนิ น งาน ต าม แผน ฯ  ก าร โอน ย้ าย
งบประมาณทําได้ยากหรือบางส่วนทําไม่ ได้ 
นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อาจทํา
ให้ราคาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรเปลี่ยนแปลงไป
เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
ดําเนินงานได้ 
2. ปัญหาความโปร่งใสในการใช้งบประมาณด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง  ทําให้ขาดความน่าเช่ือถือ 
 

4. บุคลากร 1.มี บุคลากรที่ มีองค์ความรู้ทั้ ง ในภาครัฐ 
ภ า ค เอ ก ช น  ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ที่สามารถขอความ
ร่วมมือในการแนะนํา /แบ่งปันความรู้ ในการ
จัดการขยะมูลฝอย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 

1. บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยังไม่เพียงพอ 
2.  บุคลากรในหน่วยงานจังหวัดยังมีปฏิสัมพันธ์
กับประชาชนในพ้ืนที่น้อย 
 

5. วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี 

1.มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจและกําหนด
คุณสมบัติและเง่ือนไขต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัด
จ้ าง หรือร่วมทุน  ตลอดจนการคั ด เลื อก
เทคโนโลยีที่ ดีและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์
สูงสุด 

1. วัสดุ อุปกรณ์ พาหนะ เครื่องมือเครื่องจักรที่
ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยชํารุดของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยมี
ไม่เพียงพอ  
2.แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอยยังขาดการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการกําจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับบริบท
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ปัจจัยภายใน 
(Internal 
Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

ของแต่ละพ้ืนที่ 
3. การนําเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศมาใช้
ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ส่ วน งาน  และก าร ใช้
เทค โน โล ยี ยั งช่ วยลดต้นทุ นค่ าใช้จ่ าย ด้ าน
บุคลากรลงด้วย เช่น หากมีการจัดทําฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการที่เป็นปัจจุบัน  ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ 
ในการร้องเรียนและการดําเนินการแก้ไข 

 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
 
ปัจจัยภายนอก 

(External 
Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

1. สภาพพ้ืนที่ 1. มีพ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยู่
แล้วในจํานวน 2 แห่ง ซึ่งพ้ืนที่ในแต่ละแห่ง ยัง
สามารถขยาย หรือพัฒนาระบบการกําจัดขยะ
มูลฝอยภายในพ้ืนที่ได้อีกเพ่ือรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น ทําให้ลดปัญหาในการ
จัดหาสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยได้ 
2. พ้ืนที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
นิคมฯ  ซึ่งอาจหาพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง 
ในการจัดทําศูนย์กําจัดขยะ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาการต่อต้านจากประชาชน 

1. มีการขยายตัวเพ่ิ มขึ้ น  ทั้ ง ด้ าน เศรษฐกิจ 
การศึกษา และจํานวนประชากร ทําให้พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย , พาณิชยกรรมและ
สถานที่ราชการ และอ่ืน ๆ พ้ืนที่ที่จะนําไปใช้
ดําเนินการจัดทําเป็นสถานที่กําจัดขยะลดน้อยลง
และหาได้ยากในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอย
เพ่ิมขึ้น 
2.พ้ืนที่ที่ ใช้ เป็นสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ไม่
สามารถใช้ดําเนินการได้ เน่ืองจากมีการต่อต้าน
และคัดค้านจากประชาชนบริเวณโดยรอบ 
3. สภาพพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้า  และมีประสบปัญหานํ้า
ท่วมซ้ําซาก  ไม่เหมาะแก่การใช้ในการจัดหา
สถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย 

2. สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 

1.มีการรวบรวมข้อมูลประชากร โรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานพยาบาลในจังหวัด
ปทุมธานี  ทํ าให้ทราบถึ งอาชีพ  และการ
กระจายตัวของชุมชน รวมถึงสภาพสังคม 
วัฒนธรรม ค่านิยมและพฤติกรรม ซึ่งสามารถ
นํ า ไป กํ าห น ด โค ร งก า ร ต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อ ใ ช้
ประสานงาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างสะดวกและ

1. ผู้บริโภคมีการอุปโภคบริโภคมากขึ้น ตามความ
ต้องการและความสะดวกสบาย ผู้ผลิตสินค้ามัก
ผลิตสินค้าที่มีราคาถูกและอายุการใช้งานสั้น ทํา
ให้เพ่ิมปริมาณขยะมูลฝอย 
2. สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความ
แตกต่างกัน พฤติกรรมในการบริโภคจึงแตกต่าง
กัน ทําให้ปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยมี
ความแตกต่างกันมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
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ปัจจัยภายนอก 
(External 
Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

เหมาะสม 
2. ส่วนใหญ่ อาชีพหลัก เป็นการทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม  การประสานงานและขอ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน ดําเนินการได้ง่าย 
และอาชีพรองเป็นอาชีพเกษตรกรรม ปริมาณ
ขยะจากภ าค เกษ ตร   สาม ารถ นํ าห ลั ก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้  ทําให้ปริมาณขยะ
เหลือนําไปกําจัดน้อยลง 

3. ส่ ว น ให ญ่ ป ร ะ ช าก รทํ า ง าน ใน โร ง งาน
อุตสาหกรรม ทําให้ชีวิตประจําวันมีความรีบเร่ง 
จึงมักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด
ความสะดวกสบาย เกิดค่านิยมในการบริโภค
สินค้าเพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกิดปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น 
 

3. ส ภ าพ ท า ง
การเมือง 

 1. ในปัจจุบัน รัฐบาลจากคณะกรรมการรักษา
ความสงบแห่งชาติมีนโยบายในการดําเนินการ
ด้ านจั ดก ารขยะมู ลฝอยอ ย่ างจริ งจั ง ให้
ความสําคัญกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหน่ึงที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายด้วย 
2. สืบเน่ืองจากจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่
อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในนโยบายเร่งด่วนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของ คสช. ทําให้สามารถ
นําเสนอปัญหาต่างๆ เช่น  ปัญหาทางกฎหมาย
ที่ควรได้รับการแก้ไข เพ่ือเอ้ืออํานวยแก่การ
ดําเนินการจัดการขยะ เช่น การเพ่ิมโทษแก่ผู้
ลักลอบทิ้งขยะ การกําหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้รับผิดชอบ การกําหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
การเพ่ิมมาตรการภาษีแก่ผู้ผลิตที่ ก่อให้เกิด
มลพิษ 

1. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ทําให้การให้
ความสําคัญในนโยบายเฉพาะด้านอย่างจริงจังมี
การเปล่ียนแปลงตามผู้นํารัฐบาล อาจทําให้ขาด
ความต่อเน่ือง 

4. เทคโนโลยี 1.สามารถตัดสินใจเลือกนําเทคโนโลยีได้
หลากหลายรูปแบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบท ประเภท ปริมาณของ
ขยะมูลฝอย ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับขยะมูล
ฝอย โดยสามารถนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้ใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการขยะ 

1.  เทค โน โล ยีบางช นิดมี ต้นทุ นสู ง  และไม่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามา
ใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย   

5. ความร่วมมือ
แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนของ
ชุมชน 

1.ในแต่ละพ้ืนที่ มีชุมชนที่มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ  
เช่น อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และมีชุมชน
ต้นแบบในการจัดการขยะ เช่น ชุมชน ทอส.9  
ชุมชนลาดสวายตลอดจนประชาชนเห็น

1. ประชากรแฝงท่ีมีการเข้า  - ออก ด้วยการมา
ทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีจํานวนมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่ขาดความตระหนัก และความรักในท้องถิ่น 
ทําให้เพ่ิมปริมาณขยะมูลฝอยและขอความร่วมมือ
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ปัจจัยภายนอก 
(External 
Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

ความสํ าคัญ กับ ปัญหาขยะมูลฝอยทํ าให้
สามารถขอความร่วมมือในการรณรงค์เก่ียวกับ
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ได้ง่าย 
2. การจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้นําชุมชน
กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
หน่วยงานท่ีใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด ยังเป็น
การสร้ างความ คุ้น เคย  เป็น กัน เอง ดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ทําให้การขอความ
ร่วมมือต่าง ๆ จากชุมชนได้รับการตอบรับใน
ทิศทางบวก 

ได้ยาก 
2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่และทุกชุมชน 
3.ปัญหาในเรื่องของทัศนคติในการขาดความ
ตระหนัก และขาดจิตสํานึกสาธารณะของ 
ประชากรท่ีคิดว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของภาครัฐ 
4. ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีการแยกขยะ 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมั่นในการ
ดําเนินงานของจังหวัดปทุมธานี  ทําให้เกิดปัญหา
การต่อต้าน คัดค้านในการดําเนินการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย  โดยเฉพาะการ
ดําเนินการที่ผ่านมาของจังหวัด ในการดําเนินการ
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีผลกระทบต่อประชาชน
บริเวณโดยรอบและขาดการดูแลเยียวยา และ
ชดเชย แก่ประชาชน ทําให้ประชาชนขาดความ
เช่ือมั่น และความไว้วางใจจนเป็นปัญหาที่กระทบ
ต่อการดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการขยะ
มู ลฝอย  ซึ่ ง เห็ น ได้จากคั ดค้ าน ต่อ ต้ านของ
ประชาชน 

6. ความร่วมมือ
จากหน่วยงาน
ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ
ภาคเอกชน 

1.การจัดการขยะมูลฝอยต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งมีความรู้ความ
ชํานาญที่แตกต่างกัน ดังน้ันการมีหน่วยงานท่ีมี
ความชํานาญในหลากหลายด้านจะเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพท่ีดีย่ิงขึ้นให้กับการดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยและเป็นการช่วยตรวจสอบ
ซึ่งกันและกันได้อีกด้วย 
2. ภาคเอกชนมีความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญ งบประมาณ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยได้ 

1.การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยหลายหน่วยงาน การดําเนินตาม
แผนงานของแต่ละหน่วยงาน อาจทําให้เกิดการ
ทับซ้อนกันในการทํางาน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงาน 
2. ภาคเอกชนมีจํานวนมาก ทําให้ประเภทขยะมูล
ฝอยมีหลากหลายประเภท  ซึ่งยากแก่การคัดแยก
และกําจัด  และยังไม่ ได้รับความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนบางส่วนในการจัดการขยะมูลฝอย 
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วิสัยทัศน์ 
 
 “ปทุมธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ ทําให้ขยะเป็นทรัพยากร” 
 
เป้าประสงค์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดปทมุธาน ี
 
 มิติด้านประสทิธิผล 
 1.  จัดการขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไปและจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นแบบวันต่อวัน 
 2.  ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทางให้เหลือน้อยที่สุด 
 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภทโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่าง
เหมาะสมท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.  จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทและปริมาณขยะ 
 มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรับผิดชอบขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
 2.  ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย.   

3.  ความขัดแย้งในประเด็นที่เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยลดลง 
 มิติด้านกระบวนการ 
 1.  มีกระบวนการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
มากย่ิงขึ้นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2.  มีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 3.  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและใช้เป็นช่องทางใน
การส่ือสารเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัดได้อย่างทั่วถึง 
 มิติการเรียนรูแ้ละพัฒนา 
 1.  ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยและตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาขยะมูลฝอย 
 2.  บุคลากรมสีมรรถนะในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานเก่ียวกับขยะมูลฝอย 
 3.  มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 4.  มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ประชาชน 
 
เป้าหมาย 
 
 จังหวัดปทุมธานี มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกหลัก
วิชาการ และมีการนําขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในปี 2562 
 

เป้าหมาย รวม 4 ปี (2559-2562) 
ขยะมูลฝอยชุมชน 
 1. ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ (แบบเทกอง) จํานวน 12 แห่ง 
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 2. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมลฝอย (No More pen Dump) ครอบคลุม 7 อําเภอ 
3. ปริมาณขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

ปริมาณขยะสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2557 
 4. ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบ

กับปี 2557 
 5. มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกแห่ง (64 

อปท.) 
 6. มีศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างน้อย 1 แห่ง 

 
ของเสียอันตรายจากชุมชน 
 1. มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการจัดการอย่างถูกหลัก

วิชาการ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. จังหวัดปทุมธานี มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและถูกหลัก

วิชาการ 1 แห่ง 
 

มูลฝอยตดิเชื้อ 
 1.จังหวัดปทุมธานี มีระบบการติดตามการจัดการมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือนําไปกําจัดอย่างถูกหลัก

วิชาการ 
 
 โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 ระยะ คือ 

• แผนระยะสั้น 1 ปี 
เป้าหมาย 
1. ปริมาณขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ

ปริมาณขยะสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2557 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เมื่อ

เทียบกับปี 2557  
3. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นรายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ปรับปรุงสถานท่ีกัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) ให้ได้รับการจัดการ

อย่างถูกหลักวิชาการ 1 แห่ง 
5. มีเทศบาลเป็นพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 27 เทศบาล 
6. มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการจัดการอย่างถูกหลัก

วิชาการ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
• แผนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) 

เป้าหมาย 
1. ปริมาณขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

ปริมาณขยะสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2557 
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2. ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อ
เทียบกับปี 2557  

3. ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นรายอําเภอ 7 อําเภอ 
4. ปรับปรุงสถานท่ีกัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) ให้ได้รับการจัดการ

อย่างถูกหลักวิชาการ 12 แห่ง 
5. มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 64 อปท. (รวม อบต.และเทศบาล) 
6. มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการจัดการอย่างถูกหลัก

วิชาการ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและถูกหลักวิชาการ 1 แห่ง 
8. มีระบบการติดตามการจัดการมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกหลักวิชาการ 
9. มีองค์กรกลางในการพิจารณาประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ 

  10. มีกองทุนช่วยเหลือเยียวยา/ชดเชยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากการจัดการ/กําจดัขยะ 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้งของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กําหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 มุ่งเน้นในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก เก็บขน 
และกําจัดขยะมูลฝอยทุกประเภทให้ทันกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น โดยการส่งเสริมให้ลดและคัดแยก
ประเภทของขยะมูลฝอยจากต้นทางด้วยการนําหลักการ 3Rs มาใช้เพ่ือให้มีขยะมูลฝอยเหลือน้อยที่สุดในการ
นําไปกําจัดนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
เหมาะสมกับประเภท องค์ประกอบของขยะมูลฝอย และบริบทของพ้ืนที่ มาใช้ในการคัดแยก เก็บขนกําจัด 
และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะมูลฝอย รวมถึงการนําพลังงานต่าง ๆ ที่ได้จากการกําจัดขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งวินัยและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการขยะ
มูลฝอย 
 ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งปัญหา
ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไข เพ่ือขจัดปัญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะมูลฝอย อัน
จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมายดังน้ัน ภาครัฐจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลและย่ังยืนต่อไปด้วยการดําเนินการให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาขยะมูลฝอย 
เริ่มจากการสร้างวินัยและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้ังแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ที่
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน รวมถึงการกําหนดมาตรการและโครงการต่าง ๆ ที่ให้ทุก
ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่นการกําหนดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการ
ลงทุน ในลักษณะของการจ้างเหมา  สัมปทาน  หรือลงทุนร่วมกับภาครัฐการให้ทุกภาคส่วนจากหลากหลาย
สาขาอาชีพได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องการ
สร้างวินัยในการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง การรณรงค์สร้างจิตสํานึกและให้ความรู้เก่ียวกับขยะมูลฝอยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคและบริโภค การสร้างเครือข่ายในชุมชนในการเฝ้า
ระวังแจ้งข่าวสารแก่ภาครัฐหากพบเห็น หรือสงสัยว่ามีผู้กระทําความผิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ทุกประเภท เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เน้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมหันมาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและ

บริการด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณและหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้
ใหม่ การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการลดและป้องกันปัญหามลพิษ รวมถึงการผลิตสินค้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล บรรจุ
ภัณฑ์ที่กําจัดได้ง่ายและไม่เกิดมลพิษสนับสนุนธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้งของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  ให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของทุกภาคส่วนในการดําเนินการ
ตามมาตรการหรือโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการจัดต้ังองค์กรกลาง ที่มา
จากตัวแทนของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ซึ่งสามารถเข้าร่วมในการรับทราบข้อมูลและพิจารณา
โครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐจะดําเนินการ รวมถึงสามารถตรวจสอบการดําเนินการของภาครัฐเมื่อมีข้อสงสัย หรือ
เป็นตัวแทนในการแจ้งข้อมูลให้แก่ภาครัฐรับทราบและดําเนินการแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบกับประชาชนบริเวณ
โดยรอบ นอกจากน้ี ควรจัดให้มีกองทุนสํารองเพื่อสําหรับชดเชยและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาขยะมูลฝอย ตลอดจนการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่พ้ืนที่ที่ใช้ในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 
 มุ่งเน้นในการบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ครบวงจร ต้ังแต่ การจัดทําแผน  
การนําแผนไปปฏิบัติโดยการกําหนดผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้  เมื่อปฏิบัติ
แล้วต้องมีการติดตามกํากับดูแลตรวจสอบให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์  ไม่เพียง
เท่าน้ัน เมื่อดําเนินการตามแผนแล้วหากมีข้อบกพร่องหรือพบปัญหาใด ๆ จะต้องมีการนําข้อบกพร่องหรือ
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ปัญหาน้ัน ๆ มาทําการวิเคราะห์  ปรับปรุง  แก้ไข ไปเรื่อย ๆ จนกว่างานที่ปฏิบัติจะบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติสัมฤทธ์ิผล  ซึ่งการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยน้ัน มิได้มีเพียงหน่วยงานท่ีขึ้นตรง
กับจังหวัดปทุมธานีเท่าน้ัน  แต่ยังมีหน่วยงานท่ีสังกัดกรมต่าง ๆ ที่ต้องมีภารกิจในการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนของต้นสังกัดด้วย ดังน้ัน จึงต้องบรูณาการในการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติดําเนินการได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดการซ้ําซ้อน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทมุธานีและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้บริหารของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในความสําคัญของปัญหาขยะมูลฝอย การเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือและได้รับ
ความไว้วางใจ ตลอดจนพฤติกรรมและทัศนคติให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  การจัดให้มีการอบรม หรือจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมองค์ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการสนับสนุนให้บุคลากรที่เก่ียวข้องไปศึกษาดูงานใน
พ้ืนที่ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี เพ่ือนําความรู้ใหม่ๆ และแนวทางการดําเนินงานที่ได้รับ มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น  นอกจากน้ียังเน้นในเร่ืองเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 กําหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ให้ความสําคัญกับการนํากฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจังแก่ผู้กระทําความผิด หรือการเพ่ิมมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะของการบังคับใช้แทนการขอ
ความร่วมมือ เพ่ือให้ได้ผลที่ชัดเจนเช่น มาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนําหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle: PPP) มาใช้ โดย
ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการกําหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูล
ฝอยจากปริมาณสินค้าที่ขาย มาตรการในการเพิ่ม/ลดภาษีแก่ผู้ผลิตในกรณีต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย การจ่ายค่าธรรมเนียม
ตามปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขน รวมถึง การเพ่ิมโทษแก่ผู้กระทําความผิดให้รุนแรงมากขึ้น เพ่ือมิให้ทําผิดซ้ํา
อีก ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีนับว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีส่วนช่วยให้งานที่ปฏิบัติสําเร็จได้ดีย่ิงขึ้น 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8การวิจัยและพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย 
 ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทํา
ให้ทราบข้อมูลและมุมมองในทุกมิติอย่างกว้างขวาง และทําการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย โดย
พิจารณาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยตามลักษณะของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัย
ไปประกอบการนําองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์และเลือกใช้ในการกําหนดรูปแบบวิธีดําเนินการ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพ้ืนที่ได้อย่างตรงประเด็น
และเหมาะสม 
กลยุทธ ์
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 รายละเอียดกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย 

1. ส่งเสริมการลดและคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยและใช้
ประโยชน์จากขยะที่แหล่งกําเนิดตามหลัก 3Rs 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการและ
เส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอย 
3. ปรับปรุงและฟื้นฟู สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 
4. ใช้เทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเภทและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย และสามารถนํามาแปรรูปเป็น
พลังงานเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวินัยและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1. เสริมสร้างความรู้และวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้น
ทางให้แก่ เยาวชนและประชาชน และสถานประกอบการ 
2. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย 
4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการจัดการขยะมูลฝอย
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
2. สนับสนุนภาคธุรกิจที่ผลิตสินค้าประเภทที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการ
แก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้งของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1.จัดต้ังองค์กรกลางในการพิจารณาประเด็นขัดแย้งด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนสํารองในการชดเชยเยียวยา 
และผลประโยชน์ตอบแทน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่โดยรอบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการกระบวนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนจัดการขยะมูลฝอยที่
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดทํา
แผนจัดการขยะมูลฝอย 
3. สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหาร
จัดการทั้งจากภายในและภายนอก 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังห วัด
ปทุมธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารและบุคลากร
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2. สร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอยและการเข้าถึงประชาชน 
3. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างชุมชน/จังหวัด แก่ผู้บริหารและบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 กําหนดมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1. การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
2.การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
3.ปรับแก้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายให้มีความชัดเจนและเพ่ิมบทลงโทษ 
4. จัดเก็บค่าธรรมเนียมแยกตามประเภทขยะมูลฝอยหรือตาม
ปริมาณขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูล
ฝอย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยงานที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

 
โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธาน ี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมการลดและคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากขยะที่
แหล่งกําเนิดตามหลัก 3Rs  
 

1. โครงการลดและคัดแยกขยะในสถานท่ีพักอาศัย ชุมชน และสถาน
ประกอบการ 
2.โครงการหมู่บ้านจัดสรรปลอดถังขยะ 
3. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
4. โครงการส่งเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
5. โครงการส่งเสริมการคัดแยกและแปรรูปเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ 
6. โครงการส่งเสริมการใช้ซ้ํา 
7. โครงการเพ่ิมจุดทิ้งของเสียอันตรายชุมชน 

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา 1.โครงการทําความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
กระบวนการและเส้นทางเก็บขนขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอย 

2. โครงการนัดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอยแยกตามประเภทและระยะเวลา
ทํางานในทุกเส้นทาง 
3. โครงการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการศึกษาเส้นทางที่
ใช้ในการเก็บขนที่เหมาะสมและประหยัด 

3. ปรับปรุงฟ้ืนฟู และจัดหาสถานท่ีใช้
ในการกําจัดขยะมูลฝอยเดิม/ใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
 

1. โครงการสํารวจความเป็นไปได้ในการจัดทําสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
2. โครงการปรับปรุงสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล  
3.  โครงการฟ้ืนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิม และจัดทําให้เป็นศูนย์ใน
การจัดการขยะแบบผสมผสาน และเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ทุกภาค
ส่วนได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. ใช้เทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมกับประเภทและองค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย และสามารถนํามาแปร
รูปเป็นพลังงานเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด  

1. โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนบน
ศักยภาพของชุมชนเพ่ือประโยชน์ภายในชุมชนสูงสุดและครบวงจรจังหวัด
ปทุมธานี 
2. โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดจากขยะหรือของเสียในชุมชน
จังหวัดปทุมธานี 
3. โครงการผลิตนํ้าร้อนล้างตลาดด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ใน
ตลาดชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี 
4. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยและผลิตพลังงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งวินัยและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. เสริมสร้างความรู้และวินัยในการ
จัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางให้แก่ 
เยาวชนและประชาชน  และสถาน
ประกอบการ 

1. โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป ด้วยสื่อต่าง ๆ ในระดับชุมชน 
2. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน 
3. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ให้ประชาชนจัดทําปุ๋ยชีวภาพโดยขยะเปียก 
4. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและครัวเรือน 
5. โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดย
จัดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เสริมหลักสูตรให้นักเรียนปฏิบัติ 
6. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ชุมชน และ
ประชาชนท่ีสนใจดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของตนเอง 
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
8. โครงการจังหวัดสัญจรพบปะชุมชน 

2. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

1.โครงการจัดทําโรงคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือเป็นธุรกิจให้กับชุมชน 
2.โครงการจัดการมูลฝอยในชุมชนสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3.โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเช้ือเพลิง (RDF) 
4. โครงการสร้างความร่วมมือกับ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในการลดใช้โฟม
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และถุงพลาสติก 
5. โครงการพัฒนา ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงงาน ให้เป็นต้นแบบใน
การจัดการขยะมูลฝอย 
6. โครงการประกวด ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงงาน ปลอดขยะ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการเก็บ
ขนและกําจัดมูลฝอย 

1. โครงการจ้างเหมา/สัมปทาน ให้ภาคเอกชนดําเนินการเก็บขนและ
กําจัดขยะมูลฝอยแยกตามประเภทในแต่ละพ้ืนที่ 
2. โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย 

4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการ
จัดการขยะมูลฝอย 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการควบคุมเฝ้า 
ระวังตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากการจัดการขยะ
มูลฝอย 
2. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละพ้ืนที่
และชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต 

1. โครงการส่งเสริมให้โรงงานนําวัสดุเหลือใช้จากผู้ผลิตไปเป็นวัตถุดิบต้ัง
ต้นในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตอ่ืน 
2. ปรับเปลี่ยนแนวทางในการผลิตสินค้าสําเร็จรูปที่มีอายุการใช้งานสั้น 
มาเป็นการผลิตสินค้าที่สามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่/ช้ินส่วนได้ 

2. สนับสนุนภาคธุรกิจที่ ผลิตสินค้า
ประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย 

1. โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R(Re-Innovation) 
2.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้งของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1 . จั ด ต้ั ง ให้ มี อ งค์ ก รก ล างใน ก าร
พิจารณาประเด็นขัดแย้งด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  

1. โครงการจัดต้ังองค์กรกลางที่ประกอบด้วยภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพ่ือพิจารณาประเด็นขัดแย้งและทางออกที่เหมาะสมด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนสํารอง
ในการชดเชย เยียวยา และผลประโยชน์
ตอบแทน  แก่ผู้ ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่โดยรอบ 

1. โครงการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
2. โครงการจัดต้ังกองทุนชดเชยและผลประโยชน์ต่างตอบแทนแก่พ้ืนที่ที่
ใช้เป็นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทุกประเภท (กรณีรับกําจัดขยะมูลฝอย
ของพ้ืนที่อ่ืนด้วย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีาร
จัดทําแผนจัดการขยะมูลฝอยที่มีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
2.  โครงการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงาน 

2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องในการจัดทําแผนจัดการขยะ
มูลฝอย 

1. โครงการบูรณาการแผนการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท และทุก
รูปแบบ 

3. สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้ง
จากภายในและภายนอก  

1. โครงการจัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการจัดการขยะ
มูลฝอยจากทุกภาคส่วน 
2. โครงการจัดต้ังคณะกรรมตรวจสอบการดําเนินงานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้มีส่วนได้เสยี 

4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการดําเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดผ่านสื่อสาธารณะ และ Social media 
2. โครงการ รับ/ตอบ คําถาม ปัญหา และข้อร้องเรียนในช่องทาง
สื่อสารทางสารสนเทศทุกสัปดาห์ 
3. โครงการเพ่ิมช่องทางในการชําระค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทมุธาน ี

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1.  การพัฒนาความรู้และทักษะของ
ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2. โครงการอบรมเทคนิค และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน
3. โครงการพัฒนาทักษะในการบริหารความขัดแย้ง 

2. สร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนา
พฤติกรรมของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอยและการ
เข้าถึงประชาชน 

1. โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในการปฎิบัติงานด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
3.  โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

3. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรบักับการ
ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

1. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
2. โครงการอบรมการใช้เครื่องมือ เคร่ืองจักร ในการปฏิบัติงาน 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยระหว่างชุมชน/
จังหวัด แก่ผู้บริหารและบุคลากร 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง
จังหวัด  
2.  โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ  ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่มคีวามชํานาญงาน  

 
 
 
 



22 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 กําหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. การใช้มาตรการทางกฎหมาย 1. โครงการจับ – ปรับ ผู้ทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทในท่ีสาธารณะ

และที่รกร้าง 
2. โครงการกําหนดให้มีสถานที่ที่จัดเก็บของเสียอันตรายในทุก
หมู่บ้านจัดสรร 

2. การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 1. โครงการลดภาษีให้กับธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยที่
ย่อยสลายยาก 
2. โครงการคิดค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยจากผูผ้ลิต โดยสามารถขอคืนเมื่อสิ้นปีและยื่น
หลักฐานแสดงการเรียกเก็บขยะมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต
(ไม่ให้นําไปรวมเป็นต้นทุนการผลิต) 

3. ปรับแก้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้มี
ความชัดเจนและเพ่ิมบทลงโทษ 

1. ปรับปรุงกฎหมายในการเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทําความผิด 
2.  ปรับปรุงกฎหมายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันของแต่
ละพ้ืนที่  
3.  กําหนดเป็นกฎระเบียบให้สถานพยาบาลทุกประเภทต้องนํา
เอกสารที่แสดงถึงแหล่งกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของสถานพยาบาลน้ันๆ 
ทุกคร้ังที่ต่อใบอนุญาตประกอบการ หรือขออนุญาตจัดต้ัง
สถานพยาบาล 

4. ปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียมการ
เก็บขน และกาํจัดขยะมูลฝอย 

1.ปรับปรุงกฎหมายในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูล
ฝอย 
2. แก้ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอัตราค่าธรรมเนียมตาม
ปริมาณขยะมลูฝอยที่ทิ้ง 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่8  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่ ง เส ริม และสนั บ ส นุน ให้ มี ก าร
ศึกษาวิจัยในงานที่ เก่ียวข้องในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

1. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยเป็นการจัดการ
ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

1. โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ แก่ชุมชนที่มีศักยภาพ 
 

 


