รางแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี
กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1-16 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี ไดบูรณาการรวมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนการแกไขปญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยใหดําเนินการแกไขปญหา
ขยะมูลฝอย ทั้ง ในกรุง เทพมหานคร สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น ในทุกมิติ ตามแนวทางปฏิบัติ 4
ยุทธศาสตร คือ 1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเกา)
2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนนการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม กําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเนนการ
แปรรูปเปนพลังงาน หรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย 4) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยรณรงคประชาสัมพันธใหความรูก บั
ประชาชนและเยาวชน และการบังคับใชกฎหมาย ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ไดวางกรอบการดําเนินงานจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตาม Roadmap ดังกลาว ดังนี้
๑) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูบ ริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด (Single Manager)
๒) หามเทกองแบบกลางแจง (No More Open Dump)
๓) ปรับปรุง ฟนฟู ปด สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักวิชาการ
๔) คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย)
๕) จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย เนนการแปรรูปเปนพลังงาน หรือทําใหเกิดประโยชน
สูงสุด
๖) สรางระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
๗) สงเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือดําเนินงานระบบฯ
๘) การสรางวินัยคนในชาติ มุงสูการจัดการอยางยั่งยืน
๙) การจัดการที่ตนทาง เนนการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน (SCP : Sustainable
Consumption and Production)
๑๐) มีแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ
จังหวัดปทุมธานี ถูกกําหนดเปนพื้นที่เปาหมายระยะเรงดวน (6 เดือน) ใหมีการกําจัดขยะมูล
ฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเกา) โดยสํารวจ ประเมินขยะมูลฝอย
เพื่อจัดทําแผนงานฟนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ฟนฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
เกาและรองรับขยะมูลฝอยใหม โดยมีทางเลือกในการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมใหดําเนินการได
ถูกตองตามหลักวิชาการ การกําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง
ใหกับโรงงานของเอกชนที่มีอยูเดิมหรือผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง (RDF) หรือสงเสริมการลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม
กรณีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของเอกชนและดําเนินงานไมถูกตอง ใหบังคับใชกฎหมายใหดําเนินการอยาง
ถูกตอง ซึ่งแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาในพื้นที่วิกฤตที่ตองเรงแกไขปญหากําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและ
ตกคางสะสม จังหวัดปทุมธานี (ระยะเรงดวน 6 เดือน) กําหนดใหบริษัท รักษบานเรา จํากัด ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
เทศบาลเมืองทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยตกคางสะสม
จํานวน 50,000 ตัน โดยดําเนินการปรับปรุงบอขยะมูลฝอย เพื่อลดผลกระทบเบื้องตน และใหดําเนินการกําจัด

ขยะมูลฝอยที่ตกคางดวยวิธีการตางๆ ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการ
ดําเนินการ
ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคางสะสมอยูเปนจํานวนมาก อัน
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน และเพื่อใหการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดปทุมธานี เปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตาม Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี จึงไดจดั ทําแผนแมบท
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานีขึ้น
1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบทิศทางใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของนําไปบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามอํานาจหนาที่ของ
ตนเองในพื้นทีจ่ ังหวัดปทุมธานี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. เปาหมาย
จังหวัดปทุมธานี มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ ภายในป 2562
3. กรอบแนวคิด
3.1 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีก รอบ
แนวคิดการพัฒนาภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุก
ภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม ที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีการ
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อ
สรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดย
นําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรง
เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ในสวนของการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปน
ฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม การเตรียม
ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันดานการคา
จากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ทั้งนี้ ภายใตการขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติในระดับ
ตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ
และการมีสวนรวม (Area-Function-Participation : A-F-P) ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน ใชกลไกและเครือ่ งมือการ
พัฒ นาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการใหการขับเคลื่อนเกิด

ประสิท ธิภาพดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัส เตอรที่ตอบสนองตอการแกปญ หาและการพัฒ นา
ศักยภาพของพื้นที่
3.2 แผนจัดคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559
แผนจัดการคุณภาพสิ่ง แวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559 เปนแผนระยะกลางที่มีความ
สอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)โดยยึดหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในการสร า งสมดุ ล ระหว า งการอนุ รั ก ษ แ ละการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยตองพิจารณาบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
รอบดาน โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมถึงใหความสําคัญตอบทบาทที่เขมแข็งขึ้นของภาคประชาชน สิทธิ
ชุมชนและสงเสริมการกระจายอํานาจและหนาที่รับผิดชอบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550
3.3 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559
แผนจัดการคุณภาพสิ่ง แวดลอมภาคใต พ.ศ. 2556 - 2559 มีความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งเปนแผนที่กําหนดกรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษ
ของประเทศไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559)ที่ทันตอสถานการณ เพื่อใหมีการปองกั นและแกไขปญหา
มลพิษอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมีกรอบแนวคิดของ
แผน ดังนี้
(1) ลดและควบคุม การระบายมลพิษอันเนื่องมาจากชุม ชน เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ยานพาหนะและการคมนาคมขนสง โดยใหมีการจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง จนถึงปลายทาง และ
ใหทุกภาคสวนรวมในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนด รวมทั้ง
ดําเนินการเปดเผยและเขาถึงขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้น
(2) จัดการมลพิษในระบบพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของปญหา
(3) สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานจัดการน้ําเสีย
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการมีการจัดการขยะ
อันตรายและสารอันตรายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
(4) ประยุกตใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย (Polluter Pays
Principle : PPP) การสนับสนุนการผลิตและการบริก าร รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโ ภคของ
ประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) พัฒ นาระบบการบริห ารจัด การมลพิษใหเ ปนเอกภาพ ทั้ง ทางดา น
กฎหมาย กฎระเบียบ แผน และแนวทางปฏิบัติของแตละหนวยงาน โดยประสานความรวมมือในการจัดการ
มลพิษทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ และประชาชน
(6) สงเสริมใหภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา โดยรณรงคประชาสัมพันธใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเขามารวมดําเนินงานในการปองกัน
และแกไขปญหามลพิษ

ยุทธศาสตรที่
1. การกําจัดขยะมูลฝอย
(เกา) ตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

2. การสรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย

รางแผนแมบทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของ คสช./รัฐบาล
วิธีดําเนินการ
เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
1. ปดหรือปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการทุกแหง
2. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชนที่ดําเนินการไม
ถูกตองใหบังคับใชกฎหมายควบคุมใหดําเนินการอยาง
ถูกตอง
3. จัดการขยะตกคางสะสมใหถกู หลักวิชาการในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐบาลและเอกชนทุกแหง

อปท. ที่มสี ถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
บริษัท รักษบานเรา จํากัด
ในเขต ทม.ทาโขลง
จํานวน 50,000 ตัน
ทม.ลาดสวาย 48,552 ตัน
ทม.สนั่นรักษ 21,700 ตัน
ทต.บานกลาง 630 ตัน
อบต.พืชอุดม 4,860 ตัน
อบต.ลําไทร 6,390 ตัน
อบต.คลองสาม 43,456 ตัน

1. สงเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน ทุกหมูบานและทุก อยางนอย 1 กลุมครัวเรือน ตอ 1
ชุมชน โดยสงเสริมใหมีการดําเนินการ ลด คัดแยก และนํา หมูบ าน หรือ 1 กลุมครัวเรือน ตอ
ขยะไปใชประโยชน โดยครัวเรือนหรือกลุม
1 ชุมชน ตอ 1 อปท. ตอ 1 ป

6 เดือน
6 เดือน
(ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว)
1 ป

หนวยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
อปท. ทุกแหง
ที่มีสถานที่
กําจัดขยะมูล
ฝอย
อปท.เจาของ
พื้นที่
(ทม.ทาโขลง)
อปท. เจาของ
พื้นที่
(กรณีเปน
สถานที่ของ
เอกชนให
บังคับใช
กฎหมาย)

พ.ศ. 2559 – 2561

อปท./สนง.
ทองถิ่น
จังหวัด/

ยุทธศาสตรที่
(ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ปทุมธานี 1,829 ตัน/วัน)

วิธีดําเนินการ
ครัวเรือนของทุกหมูบ านหรือชุมชน
2. สงเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา สวนราชการ
ศาสนสถาน ทุกแหง โดยสงเสริมใหมีการดําเนินการ ลด
คัดแยก และนําไปใชประโยชน โดยศาสนสถาน สวน
ราชการ ทุกแหง

ยุทธศาสตรที่
วิธีดําเนินการ
2. การสรางรูปแบบการ 3. สงเสริมการจัดการขยะในโรงงาน โดยสงเสริมให
จัดการขยะมูลฝอยและ มีการดําเนินการ ลด คัดแยก และนําไปใช
ของเสียอันตราย (ตอ) ประโยชน ในโรงงานทุกแหง
4. มีศูนยรวบรวมของเสียอันตรายและศูนยกําจัด
ขยะติดเชื้อของจังหวัด

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ทุกสวนราชการ ทุกสถานศึกษา
ทุกศาสนสถาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนง.ทสจ.

หมายเหตุ

พ.ศ. 2559
สวนราชการ
ทุกแหง
อปท./สนง.
ทองถิ่น
จังหวัด/เขต
พื้นที่
การศึกษา/
สนง.ทสจ.

เปาหมาย
อยางนอย 1 โรงงาน
ตอ 1 อปท.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 – 2564

หนวยงานรับผิดชอบ
อุตสาหกรรมจังหวัด/
อปท./แรงงานจังหวัด

1 - 2 แหง

พ.ศ. 2559 – 2561

อปท./สนง.ทองถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ.

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่

วิธีดําเนินการ
5. มียานพาหนะสําหรับเก็บขนของเสียอันตราย
รวมทั้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ
6. สงเสริมภาคเอกชนลงทุนการแปรรูปขยะเปน
พลังงาน หรือใชประโยชนสูงสุด
7. สงเสริม อปท. ในการสรางรูปแบบ/เทคโนโลยี
เพื่อจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง 1 อปท. ตอ 1
รูปแบบ/เทคโนโลยี หรือ 1 กลุม อปท. ตอ 1
รูปแบบ/เทคโนโลยี
8. มีตําบลนํารองการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายในทุกอําเภอ
9. สรางรูปแบบควบคุมการจัดการขยะติดเชื้อ
จากสถานพยาบาลทุกแหง
3. การวางมาตรการทาง 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเทศบัญญัติ
กฎหมายการบริหาร
ขอบัญญัติของทองถิ่น เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล
จัดการขยะมูลฝอยและ ฝอยในชุมชนและหามทิง้ ของเสียอันตรายและขยะ
ของเสียอันตราย
ติดเชื้อปนกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ
2. ประกาศเขตหามเทกองขยะมูลฝอย
(No More Open Dump) เปนรายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมาย
ทุก อปท.

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2559 – 2561

หนวยงานรับผิดชอบ
อปท./สนง.ทองถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ.

1 - 2 แหง

พ.ศ. 2559 – 2564

ทุก อปท. หรือ ทุกกลุม อปท.

พ.ศ. 2559 – 2564

อปท./สนง.ทองถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ.

อยางนอย 1 ตําบล
ตอ 1 อําเภอ
สถานพยาบาลทุกแหง

6 เดือน

อําเภอ

พ.ศ. 2559

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

อปท. ทุกแหง

6 เดือน

อปท.

อปท. ทุกแหง

3 เดือน

อปท.

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่
วิธีดําเนินการ
4. การสรางวินัยของคน 1. รณรงคสรางจิตสํานึกและใหความรู เกี่ยวกับ
ในชาติมุงสูการจัดการที่ การลด คัดแยก และนําขยะไปใชประโยชนใน
ยั่งยืน
หมูบ าน ชุมชน วัด โรงเรียน และโรงงาน โดยใช
หลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อลด
ปริมาณขยะตั้งแตระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน
สวนราชการ โรงงาน โรงเรียน ศาสนสถาน โดย
จัดทําสือ่ ประกอบเปนโปสเตอร แผนผับ เสียงตาม
สาย หอกระจายขาว ฯลฯ
2. ประกวดการจัดการขยะโดยชุมชน วัด โรงเรียน
สถานประกอบการ
3. ควบคุมรานรับซื้อของเกาตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เปาหมาย
เขตพื้นที่ของ อปท.
ทุกแหง
ทุกโรงเรียน
ทุกโรงงาน
ทุกศาสนสถาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ตอเนื่อง (พ.ศ. 2559 –
2564)

หนวยงานรับผิดชอบ
อปท./สนง.ทองถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ./
อุตสาหกรรมจังหวัด/
อําเภอ

ชุมชน วัด โรงเรียน สถาน
ประกอบการ เขารวมประกวด

ตอเนื่อง ปละ 1 ครั้ง
(พ.ศ. 2559 – 2564)

อปท./สนง.ทองถิ่น
จังหวัด/สนง.ทสจ.

รานรับซื้อของเกาทุกราน

6 เดือน

อปท./อําเภอ

หมายเหตุ

