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สรุปยอตัวอยางที่ดีที่จะถูกนํามาถอดแบบสูการปฏิบัติ
โดยเทศบาลนครเชียงราย ประเทศไทย
ชื่อโครงการ การบูรณาการรวมมือในการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย

เครือขายเมืองกาตารมันตูร ประเทศอินโดนีเซีย

-บทนํานับตั้งแตป ค.ศ. 1999 รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียไดมีนโยบายการกระจายอํานาจสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหมีอํานาจหนาที่ในการดูแลทองถิ่นของตนอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนดาน
การตัดสินคดีความทางกฎหมาย การสงเสริมศาสนา การรักษาความสงบเรียบรอย การจัดการการใช
ประโยชนที่ดิน และการเงินการคลัง เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
ของรัฐมากขึ้น ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีอํานาจ หนาที่ และภารกิจที่มากขึ้น และมีการ
แขงขันกันเพื่อสรางความมั่นคง และการกินดีอยูดีใหกับประชาชนในทองถิ่นของตน
อยางไรก็ตาม นโยบายกระจายอํานาจลงสูที่อปท. ที่ถูกนําไปแปลงการปฏิบัติอยางหลากหลาย
นี้ ไดกอใหเกิดผลในเชิงลบจากการพัฒนาทองถิ่นดวยเชนกัน อาทิเชน การใชทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูอยางเต็มที่ ความขัดแยงกับทองถิ่นที่อยูติดกัน ฯลฯ ซึ่งดูเหมือนวาแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดพยายามที่จะใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาทองถิ่นของตนเองเพียงแหงเดียว
โดยใหความสนใจทองถิ่นอื่นนอยลง การรวมมือระหวางทองถิ่นที่อยูติดกันจึงมีขอจํากัด และทําใหการ
พัฒนาเกิดไดชา ดังมีตัวอยางใหเห็นไดมากมายในเรื่องของปญหาที่เกิดจากนโยบายเรงพัฒนาทองถิ่น
หนึ่งที่กระทบตอทองถิ่นขางเคียง หรือการวางแผนโดยจังหวัด หรืออําเภอ หรือเทศบาลหนึ่งๆ ที่
มักจะประเมินผลกระทบดานตางๆ ที่จะเกิดกับทองถิ่นรอบขางไวต่ํากวาที่ควรจะเปน เปนตน
ดังนั้น แนวคิดในการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่อยูใกลกัน จึงประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมากในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโดยปกติแลว การ
รวมมือกันในการพัฒนาทองถิ่นนั้นพูดงายแตทําไดยาก และการทําใหทองถิ่นมารวมมือกันพัฒนา หรือ
Regional Cooperation นั้น ยิ่งยากกวา เพราะมีปจจัยมากมายที่เขามาเกี่ยวของ อาทิเชน เขตการ
ปกครอง การใหความสําคัญแกทองถิ่นของตนเปนหลัก เปนตน และในที่สุด รัฐบาลก็ไดมีการออก
กฎหมายขึ้นมารับรองแนวความคิดนี้หลายฉบับ รวมถึงกฎหมายที่ออกมาในป 1999 ฉบับหนึ่งวาดวย
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เรื่อง Regional government ซึ่งไดรับปรับปรุงแกไขในป 2004 โดยเปลี่ยนเปนคําวา Regional
Autonomy Law ที่วาดวยการปกครองทองถิ่น ที่ใหทองถิ่นรวมมือกันในการพัฒนาเพื่อความเปนอยูที่
ดีของชุมชน และคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนหลัก...
-แนวคิดและสาเหตุในการบูรณาการความรวมมือเมื่ อ กฎหมายฉบั บ ดั ง กล า วได ถู ก ประกาศออกมา ก็ ไ ด มี ก ารตี ค วามคํ า ว า Regional
Autonomy
กันไปอยางหลากหลายในทางปฏิบัติ อาทิเชน การทําใหองคกรปกครองทองถิ่นมี
ศักยภาพมากขึ้นในการที่จะมุงพัฒนาทองถิ่นของตนตามความตองการของทองถิ่นตนเองใหมากที่สุด
โดยลืมพิจารณาคําวาทองถิ่นโดยภาพรวมในขอบเขตที่กวางออกไป แตใชวาทุกทองถิ่นในอินโดนีเซีย
จะตีความและปฏิบัติไปในแนวดังกลาวทั้งหมด ยังมีอีกหลายทองถิ่นที่รวมมือกันจัดตั้งเปน Interregional Cooperation Agency, Development Cooperation Agency หรือ Regional
Management ฯลฯ หรือในความครอบคลุมที่มากขึ้นก็เปน Association of All Indonesian
Regency Government หรือ Association of All Indonesian Municipalities หรือ Association
of Indonesian Provincial Government เปนตน
ในบรรดารูปแบบความรวมมือที่หลากหลายในอินโดนีเซียนั้น ดูเหมือนจะมีองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จอยางมากในการบูรณาการความรวมมือระดับทองถิ่นเพื่อการพัฒนา ที่ยกตัวอยางมากลาว
ไวในที่นี้ คือ “ความรวมมือการตารมันตูร หรือ Kartamantul Cooperation” ซึ่งเปนการบูรณา
การความรวมมือในการพัฒนาระหวางสามเขตปกครอง ไดแก Municipality Government of
Yogyakarta, Government of Sleman และ District Government of Bantul ทั้งนี้ที่ใชชื่อวา
Kartamantul Cooperation นั้นเกิดจากการนําเอาสวนหลังของชื่อแตละเมืองมารวมกันนั่นเอง
 เขตปกครองพิเศษ Yogyakarta เปรียบเสมือนจังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู
ตอนกลางของเกาะชวา มี ลั ก ษณะเป น พื้ น ที่ ร าบลาดเอี ย งเชิ ง เขา มี ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลตั้งแต 100-199 เมตร สภาพเศรษฐกิจของเขตปกครองพิเศษนี้ สวนใหญมี
รายไดจากการสงออกสินคาประเภทหัตถกรรม เชน เครื่องจักสานจากใบเตย เฟอรนิเจอร
ไม หนังฟอกยอม ฯลฯ ทั้งนี้ Municipality Government of Yogyakarta ไดตั้งอยูในเขต
ปกครองพิเศษดังกลาว มีขนาดพื้นที่ 32.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 1 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของเขตปกครองพิเศษ มีประชากรประมาณ 5 แสนคน ในเขตเทศบาลมี
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ตลาดถึง 32 แหง มีผูคาในตลาดกวา 15,340 ราย สถานที่ของตลาดเกือบรอยละ 80 มี
ระบบสาธารณูปโภคที่พรอมสรรพ ที่เหลือยังเปนตลาดแบบดั้งเดิม
 เมือง Sleman ตั้งอยูทางทิศเหนือติดกับเทศบาล Yogyakarta มีพื้นที่ 574.82 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมดของเขตปกครองพิเศษ Yogyakarta
เมืองนี้มีประชากรประมาณ 1 ลานคน มีรายไดหลักจากการทองเที่ยว โรงแรม และการ
เกษตรกรรม
 เมือง Bantul ตั้งอยูทางใตของเขตปกครองพิเศษ Yogyakarta โดยทิศเหนือมีเขตติดตอ
กั บ เทศบาล Yogyakarta และเมื อ ง Sleman มี พื้ น ที่ 508.85 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
ประมาณเกือบรอยละ 16 ของพื้ที่เขตปกครองพิเศษ มีประชากร 831,657 คน พื้นที่สวน
ใหญเปนเนินเขารอยละ 60 ที่เหลือรอยละ 40 เปนที่ราบลุม มีรายไดหลักจากการเกษตร
เหมืองแร อุตสาหกรรม ไฟฟา กาซ แหลงจายน้ํา โรงแรม และธุรกิจทองเที่ยว
ทั้งสามทองถิ่นเห็นรวมกันวา เสนแบงพื้นที่การปกครองไมควรเปนปจจัยอุปสรรคในการพัฒนา
และการพัฒนาทองถิ่นใหไดผลจริงนั้น จําเปนตองรวมมือพัฒนาไปพรอมๆ กัน ทั้งสาม อปท. จึง
รวมกันจัดตั้งหนวยงานที่เปนความรวมมือในการพัฒนารวมกันขึ้นอยางเปนรูปธรรม (ความรวมมือนี้
เกิดขึ้นกอนการออกกฎหมายรองรับนโยบายการกระจายอํานาจของประเทศอินโดนีเซียเสียอีก) ทั้งนี้
ความรวมมือดังกลาวไดยึดฐานแนวคิดที่วา “การวางแผนพัฒนาทองถิ่นโดยไมคํานึงถึงเสนแบงเขต
การปกครอง โดยลดความสําคัญของการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง แตใหความสําคัญกับการพัฒนา
รวมกันทั้งหมดโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลประโยชนโดยรวม ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
ความเทาเทียมกัน ความโปรงใส ความยุติธรรมและความชอบธรรม”
สวนสาเหตุที่ทําใหเกิดการบูรณาความรวมมือดังกลาวนี้ มาจากปญหาการขยายตัวของเมือง
Yogyakarta ที่มีประชากรและผูเขามาอาศัยอยูมากขึ้น เนื่องจากเปนเมืองที่ตั้งของสถานศึกษาจํานวน
มาก เมืองดังกลาวจึงกลายเปนแหลงรวมของนักเรียน นักศึกษา จากทุกสวนของประเทศอินโดนีเซีย
เขามาไวรวมกันจํานวนมาก เมื่อมีคนเขามาอยูอาศัยเพื่อการศึกษามากขึ้น ความตองการที่พักอาศัย
เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย จึ ง เกิ ด การขยายเขตเมื อ งออกไปอย า งรวดเร็ ว จนส ง ผลกระทบไปยั ง เมื อ ง
Sleman และเมือง Bantul ที่ตั้งติดกับเมือง Yogyakarta โดยเฉพาะการพัฒนาบริการสาธารณะ
ตางๆ ที่จําเปนตองดําเนินการอยางบูรณาการ โดยปราศจากเสนแบงเขตปกครอง จึงเรียกพื้นที่รวม
ของทั้งสามเขตปกครองนี้วา Yogyakarta Raya หรือ Greater Yogyakarta
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อีกสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันคือ การเติบโตของธุรกิจดานที่พักอาศัยที่มีการกอสรางบานและ
หอพักมากขึ้นในพื้นที่ของเมือง Sleman และเมือง Bantul เนื่องจากเปนพื้นที่มีราคาที่ดินถูกกวาและมี
พื้นที่วางมากกวาในเมือง Yogyakarta หลังจากมีการกอสรางที่พักอาศัยแลว ยังมีการกอสรางระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการอื่นๆ ตามมาอีก ไดแก ถนน รานคา รานอาหาร แหลงชอปปง เกิดเปน
ชุมชนเมืองที่มีความหนาแนนขยายออกไปในเขตปริมณฑลเปนเนื้อที่กวา 300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปน
เขตตอเนื่องระหวางเมือง Yogyakarta, Sleman และ Bantul
ทั้งนี้ จากสาเหตุดังกลาวไดทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา ไมเพียงแตเปนผลจากการขยาย
ตัวอยางรวดเร็วของเมืองเทานั้น แตยังเปนปญหาที่เกิดจากบริหารจัดการดวย เนื่องจากความไม
ชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบในพื้นที่ที่ขยายตัวอันเปนเขตรอยตอระหวางพื้นที่ของทั้งสามเมือง
ทําใหการวางแผนและการวางผังเกิดความติดขัดเรื่องเขตพื้นที่รับผิดชอบอีกดวย

-ผลที่เกิดขึ้นทั้งสามเมืองที่กํ าลังกลายเปนมหานครที่เต็มไปดวยปญหาใหญที่ตองดูแลเป นพิเ ศษเชนนี้
ตองการกรอบความคิดแบบใหมในการบริหารจัดการและแกปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
จัดบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภครวม ดังนั้น ทั้ง 3 เมือง จึงไดผนึกความรวมมือกันในนาม
ของ Kartamantul cooperation และไดเกิดผลงานในการแกปญหารวมกันอยางชัดเจน ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
-

การปรับปรุงบอฝงกลบขยะที่ Piyungan waste landfill ในพื้นที่ของเมือง Bantul

-

โรงบําบัดน้ําเสียรวม Sewon wastewater treatment plant ที่ขยายจากระบบดั้งเดิมใน
พื้นที่ของเมือง Yogyakarta

-

ระบบทอระบายน้ําเสียภายใตแนวคิด eco-drainage ที่รวบรวมน้ําเสียจากเขตตางๆ มา
บําบัดรวม และยังชวยปองกันปญหาน้ําทวมน้ําขังในเขตเมือง

-

ระบบผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากน้ําทิ้งของโรงบําบัดน้ําเสีย เพื่อลดคาใชจายของระบบบําบัด

-

การซอมสะพานที่ตั้งอยูเหนือแมน้ํา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางเขตพื้นที่ปกครอง Sleman
กับ Yogyakarta ผานชองทางของ Kartamantul cooperation ทําใหการซอมทําไดใน
เวลาเพียง 3 เดือน

-

พัฒนาถนนที่เปนโครงขายการคมนาคมขนสงในพื้นที่ตอเนื่องทั้งสามเขต
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-

พัฒนาระบบน้ําประปา Kartamantul cooperation ทําใหการตกลงกันระหวางสามเขตการ
ปกครองเรื่ อ งการจั ด หาน้ํ า สะอาดปริม าณมากมาใช ร ว มกั น เป น เรื่ อ งที่ง า ยขึ้ น โดยการ
วางแผนหาแหลงน้ําดิบใหมที่ไมตองใชตนทุนสูงเกินไป เปนการลงทุนต่ําที่ผลตอบแทน
คุมคา และลดความขัดแยงกับเขตปกครองอื่นที่ใชแหลงน้ํารวมกันใหนอยที่สุด

-

ระบบขนสงมวลชน เพื่อการคมนาคมที่สะดวกโดยเนนระบบขนสงมวลชนที่ราคาถูก สะดวก
และปลอดภัย อีกทั้งเนนการลดปริมาณการจราจรที่หนาแนนในเขตเมือง

Kartamantul Cooperation จึงเปนตัวอยางที่นาศึกษา ในประเด็นการรวมมือกันระหวาง
สามเขตปกครองทองถิ่นที่ตั้งอยูใกลเคียงที่เผชิญปญหาที่คลายคลึงกัน ในการที่จะเอาชนะปญหานั้น
รวมกัน โดยความรวมมือดังกลาวเกิดขึ้นโดยไมรอใหเกิดมาตรการทางกฎหมายหรือนโยบายการ
กระจายอํานาจ ทั้งสามเมืองจึงกลายเปนแบบอยางที่ดีในการบูรณาการความรวมมือเพื่อพัฒนาเมือง
อยางแทจริง
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(ราง) ขอเสนอโครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย
ชื่อเทศบาลนํารอง

เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย
ระยะเวลาดําเนินงาน 16 เดือน ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2554 – เดือนสิงหาคม 2555

ชื่อโครงการ

งบประมาณรวม

333,000 บาท

การประเมินสถานการณ
สถานการณทั่วไปและที่มาของปญหา
จังหวัดเชียงราย เปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางเหนือสุดของประเทศไทย เปนประตูทองสูประเทศสหภาพพมา
(Union of Myanmar) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) และยังเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมจากนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ทําใหพื้นที่จังหวัดเชียงรายเกิดการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้ ง ในด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน การคมนาคม การก อ สร า งสถาบั น การศึ ก ษา ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา และ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ส ง ผลให ทํ า ให เ กิ ด การเคลื่ อ นย า ยของประชากรต า งถิ่ น ทั้ ง ชาวไทย ชนเผ า และ
ชาวต า งชาติ สู พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งรายเป น จํ า นวนมาก เพื่ อ การประกอบอาชี พ การศึ ก ษาต อ ใน
สถาบันการศึกษาระดับตางๆ การประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ และการเขามาทองเที่ยว เพรา
สามารถเปนทางผานไปสูประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตอง
ยกระดับการจัดบริการสาธารณะใหครอบคลุม มีคุณภาพ เพื่อรองรับแกผูอยูอาศัย และผูมาเยือน
เทศบาลนครเชี ย งราย เป น องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ขนาดใหญ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง มี
วิสัยทัศนในการพัฒนาเมืองที่มุงเปน “เมืองนาอยู…ประตูสูสากล" มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพในทุกมิติมาเปนระยะเวลากวา 60 ป โดยเนนการมีสวนรวมของภาคีตางๆ หลากหลาย ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ จนไดรับการสงเสริมจากสมาคม
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สัน นิ บ าตเทศบาลแห ง แระเทศไทย และสถาบั น สิ่ ง แวดล อ มไทยให เ ป น “ศู น ย ป ระสานงานเครื อ ข า ย
การเรียนรูดานการจัดการเมืองและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ” เพื่อเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ภาคีเครือขาย รวมทั้งยังพัฒนาตัวเองใหเปนศูนยเรียนรูของอปท.อื่นๆ ดวย ซึ่งที่ผานมาไดมีนวัตกรรมการ
จัดการเมืองและสิ่งแวดลอมที่เปนที่ประจักษหลายโครงการ อาทิเชน โครงการเกษตรเมือง การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง การปองกันปญหาภาวะโลกรอนและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการรณรงคใชพลังงานทดแทน เปนตน อยางไรก็ตาม การเจริญเติบโต
อย า งรวดเร็ ว ของเมื อ งเชี ย งราย ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา การท อ งเที่ ย ว ได ส ง ผลให เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงของบริบ ทของเมื อ งในทางที่ ดี ขึ้ น และแยล ง กลา วคื อ การมีโ ครงสร า งพื้ น ฐานและการ
คมนาคมที่สะดวกสบาย ไดทําใหเกิดการหลั่งไหลเขามาของคนตางถิ่นและนักทองเที่ยว ปญหาตางๆ
ดานสิ่งแวดลอมก็ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ขยะมูลฝอย” ซึ่งแมเทศบาลนคร
เชียงรายจะสามารถจัดการไดทั้งหมด แตปญหาขยะตกคางจากการจัดการอยางไมมีประสิทธิภาพจาก
ทองถิ่นใกลเคียง ก็สงผลกระทบตอภาพลักษณการพัฒนาเมืองเชียงรายในภาพรวมทั้งหมด
จากข อมู ล ในการจัด การขยะมู ล ฝอยเทศบาลนครเชีย งราย พบวา ป จจุ บัน ในเขตเทศบาลมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละประมาณ 80 ตัน มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยที่บริหารจัดการโดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สวนระบบการกําจัดขยะมูลฝอยนั้น บริหารจัดการโดยฝายชางสุขาภิบาล
กองชาง โดยเมื่อป พ.ศ. 2536 เทศบาลนครเชียงรายไดจัดซื้อที่ดิน จํานวน 123 ไร เพื่อใชเปนสถานที่
กําจัดขยะ ซึ่งไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมออกแบบกอสรางโครงการดวยงบพัฒนาจังหวัด จํานวน
12,050,000 บาท จากนั้นในป พ.ศ. 2537 – 2550 เทศบาลนครเชียงราย ไดมีการกอสรางบอฝงกลบ
บอที่ 1 – บอที่ 5 ขึ้นในพื้นที่ 323 ไร ที่ตั้งอยูภายในเขตองคการบริการสวนตําบลหวยสัก บานดงปาเมี่ยง
หมูที่ 10 ตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยดวย
วิ ธี ก ารฝ ง กลบแบบถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล จนกระทั่ ง ในป 2551-2552 เทศบาลนครเชี ย งราย ได รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และกรมการปกครองใหดําเนินการกอสราง
“ศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร” ในลักษณะเปนงบประมาณผูกพัน ป พ.ศ. 2551-2553 จํานวน
230,900,000 บาท โครงการดังกลาวประกอบดวย โรงงานคัดแยกมูลฝอยรวม การคัดแยกขยะรีไซเคิล
โรงงานหมักขยะอินทรียหมักทําปุย และกอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอยเพิ่ม จํานวน 1 บอ พรอมระบบบอ
บําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง
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“ศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร” นี้ นับเปนความรวมมือในการผลักดันใหเกิดขึ้นรวมกัน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย มาตั้งแตป พ.ศ. 2543 ประกอบดวย องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย (เทศบาลเมืองเชียงรายในขณะนั้น) เทศบาลตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสิ้น 25 แหง ซึ่งไดเห็นความสําคัญและมีเจตนาที่จะรวมมือกันเพื่อ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MoU) ในการรวมมือใน
การจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม และการกอสรางโรงหมักขยะ เพื่อจัดทําปุยและบอหมักสิ่งปฏิกูลของ
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เปนระยะเวลาตั้งแต 20 ป ขึ้นไป โดยเทศบาลนคร
เชียงรายเปนแกนนําในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 นั้น เปนการดําเนินงานควบคุมระบบการกําจัดขยะ
มูลฝอย (ฝงกลบรายวัน) โดยรับบริการจัดการขยะมูลฝอยเฉพาะของเทศบาลนครเชียงราย และองคการ
บริการสวนตําบลหวยสัก ซึ่งในระหวางป 2536-2547 เทศบาลนครเชียงรายไดดําเนินการฝงกลบขยะมูล
ฝอยรายวันอยางตอเนื่อง และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียน้ําชะขยะมูลฝอย จากนั้น ในป 2548 เทศบาล
นครเชียงราย ไดพิจารณาจัดจางเอกชนฝงกลบขยะมูลฝอยรายวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
และกําจัดขยะมูลฝอย (จายคาจางรายเดือน) โดยกําหนดใหเอกชนจัดหาเครื่องจักรกลหนักและดินฝงกลบ
ขยะรายวัน ตั้งแตเดือนกันยายน 2548 ซึ่งสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
ปจจุบัน เทศบาลนครเชียงราย ไดดําเนินการกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรใน
ระยะที่ 2 เสร็จสมบูรณแลว ซึง่ สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยไดถึงวันละ 300 ตัน เพียงพอตอการ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ ีพื้นที่ติดตอกับเทศบาลนคร
เชียงราย ใหสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ
นํากลับมาเพิม่ มูลคาใหเกิดประโยชนสงู สุด รวมถึงชวยลดปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไมถกู ตองตาม
หลักสุขาภิบาล ที่ไดกอใหเกิดผลกระทบตอทัศนียภาพของเมือง เกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ทั้งกลิ่นเหม็น
และน้ําเสียจากน้ําชะมูลฝอย รวมทัง้ เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน
อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ ยังไมเกิดความชัดเจนในแนวทางความรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ระหว าง อปท.ที่รวมลงนามในบั นทึกความเขา ใจฯ อยางเป นณูปธรรมเทา ที่ควร ดังนั้น ในโอกาสที่
เทศบาลนครเชียงราย ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 4 “เทศบาลนํารอง”ของประเทศไทยในการถอดแบบ
ตัวอยางที่ดีสูการปฏิบัติภายใตโครงการความรวมมือเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองและ
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สิ่งแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ Partnership for
Democratic Local Governance in Southeast Asia (DELGOSEA) จึงไดมีเลือกที่จะถอดแบบตัวอยาง
ที่ดีของโครงการความรวมมือในการพัฒนาเมืองระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเครือขายเมือง
กาตารมันตูร ประเทศอินโดนีเซีย มาถอดแบบเปน “โครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย” โดยไดรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขางเคียง ไดแกเทศบาลตําบลแมยาว เทศบาลตําบลปาออดอนชัย องคการบริหารสวนตําบลหวยสัก และ
องคการบริหารสวนตําบลสันทราย ในการดําเนินโครงการดังกลาวนี้
การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางเมืองตัวอยางที่ดีและเมืองนํารอง
จากการวิ เ คราะห ค วามแตกต า งระหว า งเมื อ งตั ว อย า งที่ ดี ได แ ก เครื อ ข า ยเมื อ งกาตาร มั น ตู ร
ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองนํารอง คือ เมืองเชียงราย ประเทศไทย พบวามีประเด็นที่นาสนใจ ไดแก
1. สภาพปญหาของเมืองทั้งสองมีความคลายคลึงกัน โดยมีการเจริญเติบโตทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษา ทําใหมีประชาชนยายถิ่นฐานเขามาอยูในเมืองใหญ และสงผลกระทบ
ไปยังเมืองขางเคียง อาทิ ปญหาดานสิ่งแวดลอม การจราจร และระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่ไมเพียงพอ
2. ทั้งสองประเทศมีแนวนโยบายการกระจายอํานาจ และสงเสริมการโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยประเทศไทยมีพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. ทั้งสองประเทศ มีรูปแบบความรวมมือกันในระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในรูปแบบ
สมาคม โดยในประเทศอินโดนีเซียมีสมาคมทองถิ่นที่หลากหลาย อาทิ APEKSI, APAKSI
สวนประเทศไทยมีสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตองคการบริหารสวน
ตําบลแหงประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม การรวมมือกันระหวาง อปท. ในประเทศไทยยัง
ประสบความยุงยาก จากความซับซอนและไมคลองตัวในดานระเบียบ กฎหมาย ที่มีผลตอการ
ใช จ า ยเงิ น งบประมาณ การใช จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ระหว า งองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ
กิจกรรมภารกิจ หนาที่ที่ดําเนินการรวมกัน เชน การทํากิจการนอกเขต การกอตั้งสหการ หรือ
การรวมทุนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กรอบแนวคิดการถอดแบบตัวอยางทีดีมาสูก ารปฏิบัติ
การถอดแบบตัวอยางที่ดีของเครือขายความรวมมือการตารมันตูรมาสูการปฏิบัติในเครือขายเมือง
เชียงรายนั้น ไดยึดกรอบแนวคิดดังตอไป
 แนวคิ ด ที่ ยึ ด หลั ก การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละผลประโยชน ข องประชาชนเป น
ศูนยกลาง จะสามารถเกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 การแบงเขตการปกครองและการยึดถือภูมิภาคของตนเปนหลัก เปนสาเหตุที่สําคัญของ
การเกิดความขัดแยงในการพัฒนาความรวมมือกัน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสภาพปญหารวมกันและพื้นที่ใกลเคียงกัน ตองพึ่งพา
อาศัยกัน และตองมีการสรางความรวมมือกัน โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุด
 การเสริ มสร า งพลั ง ซึ่ ง กัน และกั น คํ า นึง ถึ งผลประโยชนรว มกัน และมีค วามคิ ดเห็ น ที่
สอดคลองตองกัน โดยการสรางศรัทธาและการเห็นแกประโยชนสวนรวมของประชาชน
และประเทศเปนใหญ
 การรวมมืออยางบูรณาการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองยึดหลักความเทา
เทียมกัน ทํางานดวยความโปรงใส ความยุติธรรม และความชอบธรรมตามกฎหมาย
 แนวคิดการจัดตั้งหนวยงาน ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือสํานักงาน
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน สํานักงานความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดเชียงราย โดยมี
เทศบาลนครเชียงรายเปนแกนนํา และผูสนับสนุนงบประมาณหลัก
 การกําหนดขอตกลงความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมที่เขารวมโครงการ หรือกําหนดกิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน ระเบียบ
ขอบังคับของสํานักงานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดเชียงราย
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ประเด็นหลักที่ตองการแลกเปลีย่ นเรียนรูจากตัวอยางที่ดี
 รูปแบบความรวมมือและโครงสรางการบริหารจัดการในระหวางเมืองที่มีความแตกตางใน
บริบทดานสภาพปญหาของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตสามารถมีมติรวมกันใน
การดําเนินงานในการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 รูปแบบและแนวทางการเปดเผยขอมูล และนําเสนอปญหาที่เกิดขึ้นตอประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบปญหาและรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดแนวทางการ
แกไขปญหารวมกั นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีเครือขายประชาชน
องคกรชุมชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทุกภาคสวน
 เนื้อหาและวิธีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อคนหาปญหาที่แทจริงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหตรงตามความตองการ
ของประชาชน ในแตละพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 การประสานการทํางาน เพื่อจัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมและจัดทําโครงการรวมกันใน
การแกไขปญหาและพัฒนาเมืองในรูปแบบตางๆ เชน การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตน
ทาง ระหวางทางและปลายทาง
 รูปแบบการเสริมสรางศักยภาพ ความรวมมือ ความเขาใจ การประชาสัมพันธและ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบใหเขาถึงประชาชน องคกรชุมชน สื่อมวลชน และ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทุกภาคสวน
 การศึกษาลงลึกในรายละเอียดในความรวมมือของเครือขายเมืองกาตารมันตูร ในการ
การจัดการปญหาขยะมูลฝอย
 รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งศูนยสาธิตและศูนยการเรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย
ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือความรวมมือในรูปแบบตางๆ
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วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่เขารวม
โครงการ
2. เพื่อสรางความเขาใจตอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยรวมและความสัมพันธอันดีระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่เขารวมโครงการ
3. เพื่อสงเสริมให องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทําความดีในโอกาสสมโภช 750 ป เมืองเชียงราย
พื้นที่เปาหมายในดําเนินการ
พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 5 แหง ไดแก เทศบาลนคร
เชียงราย เทศบาลตําบลแมยาว เทศบาลตําบลปาออดอนชัย องคการบริหารสวนตําบลหวยสัก และ
องคการบริหารสวนตําบลสันทราย
ระยะเวลาดําเนินงาน
16 เดือน ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555
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กิจกรรมและแผนการดําเนินงาน
การจัดทําโครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย” มีขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินงาน และผลผลิตรายกิจกรรมภายในระยะเวลา 16 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 4 ชวงๆ ละ
4 เดือน ดังตอไปนี้
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
ผลผลิต
พ.ค-ส.ค.54

1. การเก็บและวิเคราะหขอมูลดานการจัดการขยะ
มูลฝอย สําหรับ 5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เขารวมโครงการ

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55

พ.ค.-ส.ค.55


-----------





2. จัดประชุมนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลและ
เตรียมการผูที่จะไปศึกษาดูงานเมืองตัวอยางที่ดี



}


3. ศึกษาดูงาน ณ เครือขายเมืองกาตารมันตูร
ประเทศอินโดนีเซีย

}



แบบฟอรม การจัด เก็บ ขอ มูล พื ้น ฐานดา น
ขยะมูลฝอย
รายงานขอมูลพื้นฐานดา นขยะมูล ฝอยของ
องคก รปกครองสว นทอ งถิ ่น อยา งนอ ย 5
แหง พรอมบทวิเคราะห
รายชื่อผูที่จะไปศึกษาดูงาน และบทบาทหนาที่
ของแตละคน
ประเด็นคําถามรางกําหนดการศึกษาดูงานที่จะ
สงใหเมืองตัวอยางที่ดี
รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานหลัง
ศึกษาดูงาน
สรุปรายงานการศึกษาดูงาน พรอมขอสังเกต
และเสนอแนะตอการจัดปรับขอเสนอโครงการฯ
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กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค-ส.ค.54

4. การประชุมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนที่ไดจาก
การศึกษาดูงานเพื่อนําไปสูการจัดปรับราง
โครงการฯ และใหความรูแกอาสาสมัครภาค
}
ประชาสังคม
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อรางแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยรวมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6. การจัดประชุมตัวแทนจาก 24 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อทําความเขาใจถึงประโยชนที่
ไดรับ และเสนอรางแนวทางการจัดการขยะฯ เ
7. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อรวมกันจัดปรับรางแนว
ทางการจัดการขยะรวมฯ
8. การจัดพิธีเปดตัวเพื่อประกาศเจตนารมณในการ
บูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยรวมเมือง
เชียงราย

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55

พ.ค.-ส.ค.55

ผลผลิต
 ขอเสนอโครงการถอดแบบตัวอยางที่ดีของ
เครือขายเมืองกาตารมันตูรสูการปฏิบัติของ
เครือขายเมืองเชียงราย ฉบับสมบูรณ

}

}
}

}

 รายงานการจัดกิกจรรม
 รางแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยรวมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครั้งที่ 1
 รายงานการประชุม
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการ
จัดปรับรางแนวทางการจัดการขยะรวม
 เอกสารแนวทางการจัดการขยะรวมเมือง
เชียงราย ฉบับสมบูรณ
 รายงานการจัดกิจกรรม
 เอกสารประกาศเจตนารมยในการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยรวมเมือง
เชียงราย
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กิจกรรม
9. แตละ อปท. ดําเนินงานตามแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยรวม ขอ 7

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ค-ส.ค.54

ก.ย.-ธ.ค.54

ม.ค.-เม.ย.55

พ.ค.-ส.ค.55

-------------------- ----------

10. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อรวมกันสรปุบทเรียน
จากการดําเนินงาน และรางแผนงานระยะตอไป

ผลผลิต

 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยรวมของแตละ อปท. ทุก 2
เดือน
 รายงานการประชุม
}
 แผนการดําเนินงานรวมกันในระยะตอไป
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ผลที่คาดวาจะไดรับและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
 เกิดการทํางานรวมกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย

 มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
รวมที่สามารถนําไปดําเนินการไดจริงใน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่เขารวม

1.
2.

3.

4.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่
อยางนอย 7 แหง ที่เขารวมโครงการ
มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ อยางนอย
5 แหงที่เขารวมโครงการนําแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมไปบรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ อยาง
นอย 3 แหงที่เขารวมโครงการ มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมในพืน้ ที่
มีจํานวนกิจกรรม/โครงการดานการจัดการ
ขยะที่เปนความรวมมือกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ อยางนอย 1 โครงการ/
กิจกรรม

แผนงบประมาณ

กิจกรรม
การเก็บและวิเคราะหขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอย สําหรับ 5 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
จัดประชุมนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลและเตรียมการผูที่จะไปศึกษาดูงานเมือง
ตัวอยางที่ดี

งบที่จะใช
โดยประมาณ
3,000.-

ศึกษาดูงาน ณ เครือขายเมืองกาตารมันตูร ประเทศอินโดนีเซีย
การประชุมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนที่ไดจากการศึกษาดูงานเพื่อนําไปสูการจัด
ปรับรางโครงการฯ และใหความรูแกอาสาสมัครภาคประชาสังคม
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อรางแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยรวม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบที่จะใชโดยประมาณ

กิจกรรม
การจัดประชุมตัวแทนจาก 24 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําความเขาใจถึง
ประโยชนที่ไดรับ และเสนอรางแนวทางการจัดการขยะฯ

50,000.-

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อรวมกันจัดปรับรางแนวทางการจัดการขยะรวมฯ

20,000.60,000.-

การจัดพิธีเปดตัวเพื่อประกาศเจตนารมณในการ บูรณาการความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย

50,000.20,000.-

โครงการริเริ่มของเทศบาลตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยรวม
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อรวมกันสรปุบทเรียนจากการดําเนินงาน และราง
แผนงานระยะตอไป

รวมทั้งสิ้น

333,000.-

แนวทางการสรางการมีสว นรวมของประชาชนตอโครงการ
1. การเปดโอกาสใหตัวแทนชุมชน ประชาชน องคกรชุมชน สื่อและตัวแทนองคกรภาคเอกชนรวม
เปนคณะทํางานในการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย
2. การใชสื่อประชาสัมพัน ธทุกรูปแบบในการสื่อสารความเขาใจและความรวมมือของโครงการ
โครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม
เมืองเชียงราย
3. การเปดเวทีสัมมนาใหประชาชนใหแสดงความคิดเห็นและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมในทองถิ่นของตนเอง
4. การฝกอบรมใหความรูความเขาใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในทองถิ่นของตนเอง
และสงเสริมการเรียนรูจากการฝกอบรมทุกรูปแบบ เชน การสื่อความหมายธรรมชาติ การทดสอบ
ความรูกอนและหลังการฝกอบรม การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง กรณีศึกษา การเลนเกม
บทบาทสมมติ และการอภิปราย
5. กํา หนดพื้น ที่ชุม ชนนํา ร องและรณรงค สง เสริม กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมใน
ทองถิ่นของตนเอง
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6. สงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงดวยตนเอง และไดมีสวนรวมใน
กระบวนการเรี ย นรู นั้ น ๆ เช น การศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ญ หาอุ ป สรรคและ
ผลกระทบที่เ กิ ดจากการจัดการขยะมู ลฝอยที่ไม ถูก ตองตามหลั ก สุขาภิบาลและศึ ก ษาดูง าน
ตัวอยางที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอย ที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
7. กําหนดกิจกรรมการประกวดชุมชนดีเดนในการจัดการขยะมูลฝอยถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
การใชหลัก 3Rs และประยุกตกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) มาปรับใชใหเหมาะสมใน
ทองถิ่น
8. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเกิดการรวมตัวกัน ในรูปแบบชมรม หรือรวมกลุมกับชมรมที่มี
การตั้งกลุมไวแลว เชน ชมรมรักสิ่งแวดลอม เปนตน
9. สงเสริมและสนับสนุนใหความสําคัญแกประชาชนในทองถิ่น ในดานที่จะมีบทบาทในการกํากับ
ดูแลและควบคุมการจัดการขยะมูลฝอยไดมากขึ้นเชน อาสาสมัครแจงเหตุการทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม
เหมาะสม อาสาสมัครในการคัดแยกขยะมูลฝอย การสงเสริมอาชีพและการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ขยะมูลฝอย
10. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเปนสื่อกลางทางการศึกษาและการเรียนรูดานระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย เพื่อที่จะสรางจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน
11. สงเสริมใหชุมชนพัฒนาตนเองเปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางหนวยงานของ รัฐกับชุมชน และ
ระหวางชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน รวม
พัฒนาจุดขายตางๆ ดวยกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การสราง
อาชีพสรางรายไดจากขยะมูลฝอย ไดแก บานเรือน ที่พักอาศัย รานอาหาร ภัตตาคาร พรอม
บูรณาการดานวัฒนธรรม ศิลปะและประเพณี ตางๆที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
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การวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ปจจัยเสริม (Opportunity factors)
 นโยบายของรัฐบาลดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะใน
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐและเอกชนภายใตการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชน
ทองถิน่ การควบคุมมลพิษ การจัดระบบกําจัดขยะโดยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การลด
ปริมาณและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม และเพิ่มขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในการกําจัดขยะ
 นโยบายระดับจังหวัดชียงรายและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม กรดําเนินงานดานเมืองนาอยู และใหความสําคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย แนว
ทางการแกไข การปองกันและการสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย รวมทั้งความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 นโยบายของผูบ ริหารทองถิน่ ของเทศบาลนครเชียงรายและพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ที่เขารวมโครงการ
 มีการลงนามบันทึกความเขาใจในเรื่องนี้แลว
 ความมุง มัน่ ในการพัฒนาในดานการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงรายและพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ
 ความรวมมือและความเขมแข็งของชุมชนและภาคีเครือขาย เชน ชมรมรักสิ่งแวดลอม สมาคม
การทองเทีย่ วของจังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
 มีสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยที่กอสรางเสร็จในระยะที่ 1 และสามารถรองรับการกําจัดขยะมูล
ฝอยรวมของจังหวัดเชียงรายได
 ทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพและความรูความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ประสานงานหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 มีโครงการจากตางประเทศสนับสนุน
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ปจจัยเสี่ยง (Risk factors)
 ความตอเนื่องของผูบริหารทองถิ่นแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เคยรวมลงนามบันทึก
ความเขาใจ นับแตป พ.ศ. 2543
 การเปลี่ยนแปลงผูบริหารของหลายองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทําใหมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารทองถิ่นของแตละองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่เขารวมโครงการ
 กฎหมาย กฎระเบียบ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2546 ในการใชจายงบประมาณในการจัดการขยะ
มูลฝอยและการจัดทํากิจกรรมรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิน่
 กฎหมาย กฎระเบียบ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยนอกเขต
เทศบาลฯ จะตองขออนุญาตทําการนอกเขตตอสภาทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ทั้งในสวนสภาของทองถิ่นนัน้ ๆ และสภาทองถิ่นที่ไปทําการนอกเขต
 ระเบียบในการใชจายเงินอุดหนุนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองดําเนินการเปนไป
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ ว.74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจาย และการใชจายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 จัดเวทีประชุมเพื่อหารือและพูดคุยระหวางผูบริหารของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
เขารวมโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อทําความเขาใจตอทิศทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
โครงการรวมกัน
 เปดโอกาสและเปดเผยขอมูลในการดําเนินงานโครงการอยางโปรงใส ตรวจสอบได โดยการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานระหวางหนวยงานและคณะกรรมการและคณะทํางาน
ทุกภาคสวน และภาคีเครือขาย
 จัดระบบการสื่อสารในรูปแบบตางๆทั้งแบบจากบนลงลาง และจากลางขึ้นบน ทั้งในรูปแบบการ
สื่อสารแบบ Two way communication และเปนแบบ Real Time (Internet or Social network)
 จัดระบบประชาสัมพันธในสื่อทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทัศนคติที่ดีและสราง
แรงจูงใจใหเห็นความสําคัญของการจัดการขยะมูลฝอยรวมกันขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหง เชน ปายไวนิล (คัทเอาท) ทุกมุมเมือง สื่อหนังสือพิมพ วิทยุทองถิ่น เสียงตาม
สาย หอกระจายในชุมชน กิจกรรมในชุมชน วัด โรงเรียนในทุกพื้นที่ เอกสาร แผนพับ เปนตน
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 การตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบในการใชจายงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนการดําเนินงาน หรือ ศึกษาดูงานจากหนวยงานที่เคยดําเนินงาน
รู ป แบบที่ ค ล า ยคลึ ง กั น หรื อ เหมื อ นกั น มาก อ น รวมถึ ง จั ด เก็ บ ระบบเอกสาร กฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของไวเปนเอกสารอางอิง
 ผลักดันใหเปนนโยบายของจังหวัดและสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ที่เขารวมโครงการถือเปนพันธกิจรวมกันในการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทางการติดตามประเมินผล
 รายงานผลการดําเนินงานของแตละ อปท. ในการประชุมคณะทํางานทุกครั้ง สวนเลขานุการ
โครงการรายงานผลในภาพรวมของการดําเนินงาน
 ติดตามความกาวหนาดวยการสอบถามทางโทรศัพท อินเตอรเน็ตทุกสัปดาห และหนังสือการ
ประสานสอบถามความกาวหนาโครงการจาก DelgoSEA และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ทุกเดือน
 คณะทํางานกําหนดการประชุมปรึกษาหารือภายในคณะทํางานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง พรอม
รายงานผลการประชุมและความกาวหนาใหคณะกรรมการอํานวยการทราบ
 จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทํางานของคณะกรรมการและคณะทํางานใน
การดําเนินงานตามโครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยรวมเมืองเชียงราย ระยะเวลา 6 เดือนและเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบการทํางาน การกอตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบและความรวมมือในอนาคต
 จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เขารวมโครงการทุกแหงตอผลการดําเนินงานของ โครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย ระยะเวลา 6 เดือนและเมื่อสิ้นสุด
โครงการ เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทํางาน การกอตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบและ
ความรวมมือในอนาคต
 จัดคณะทํางานออกเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนนํารองในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวม
โครงการตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะของกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดเชิญชวนชุมชน เขารวมโครงการทํา
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ดีเพื่อแผนดิน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน ประจําป
2554
 ผลการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดําเนินงานของสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
เชียงราย ตามเกณฑมาตรฐานของการประเมินโครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจําปงบประมาณ 2554 ตาม
ตัวชี้วัดใน 6 สมรรถนะของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภาคียุทธศาสตรในการดําเนินโครงการ
(1) ภาครัฐ ประกอบดวย
 องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีพนื้ ที่รอยตอกับเทศบาลนครเชียงราย และที่รวมลงนามในบันทึก
ความเขาใจในการจัดตั้งศูนยจัดการขยะรวมแบบครบวงจร จํานวน 24 แหง
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงราย
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย
 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่ จังหวัดเชียงราย
 สํานักงานจังหวัดเชียงราย
(2) ภาคประชาชน และผูใชบริการ ประกอบดวย
 สมาชิกสภาเทศบาล/ อบต.
 ประธานอสม. ของแตละ อปท.
 ตัวแทนจากชุมชนที่ตั้งอยูโดยรวมศูนยจดั การขยะ และระหวางเสนทางการขนสงขยะ
(3) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ประกอบดวย
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย
 โรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ
(4) ภาคประชาสังคม อาทิ กลุมแมบาน กลุมผูคาในตลาด กลุมสิ่งแวดลอม กลุมเยาวชน องคกร
พัฒนาเอกชนดานเมืองและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
(คณะกรรมการโครงการที่ประกอบดวยผูแทนจากภาคียทุ ธศาสตร ดูภาคผนวก)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการและคณะทํางาน
โครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
2. นายกเทศมนตรีตําบลแมยาว
3. นายกเทศมนตรีตําบลปาออดอนชัย
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยสัก
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลสันทราย
6. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย
7. ผูอํานวยการสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
มีหนาที่
 ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงรายและสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยทุกวิธีการ
 สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และประสานงานการปฏิบัติงานกับคณะทํางาน รวมทั้ง ติดตาม
กํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการฯ
 ชวยเหลือและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะทํางานในการเตรียมจัดทําขอมูล
และเอกสารผลการดําเนินงาน และสงเสริมกิจกรรมโครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงรายและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยทุกวิธีการ
 หนาที่อื่น ๆ ตามหนาที่ที่เกี่ยวของ
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คณะทํางาน:
1. นางสุรนิตย อองฬะ
2. นายวิทยา จาไผ
3. นางนัยนา อินทจักร
4. นายสุเจนต ไขแสงจันทร
5. นายจักรพงษ แสงบุญ
6. นางสาวปภาวินี คําโพนงาม
7. นายชวลิต จันทรส
8. นายอนุรักษ ชลัมพุช
9. นายพิรัฐ กันคํา
10. นายอเนก หัวนา
11. นายธีรศักดิ์ ทิพยเนตร
12. นายเอกนรินทร กลิน่ หอม
13. นายสมาน เจริญทรัพย
14. นายกิตติพงษ โยนิจ
15. นายสุเธียร กันธะรส
16. นางสาวฤทัยทิพย อดุลยกติ ติชัย
17. นางสาวนัฐฐิณี มัน่ ชาวนา
18.
19.
20.
21.
22.

ผูแทน
นายอํานวย กาซอน
นายมนู ฟูวงศ
ผูนําชุมชน
ผูแทน

ปลัดเทศบาลนครเชียงราย (หัวหนาคณะทํางาน)
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครเชียงราย
หัวหนาฝายอํานวยการ เทศบาลนครเชียงราย
หัวหนาฝายการโยธา เทศบาลนครเชียงราย
หัวหนางานวิจยั และประเมินผล เทศบาลนครเชียงราย
นักพัฒนาชุมชน 5 เทศบาลนครเชียงราย
วิศวกรโยธา เทศบาลนครเชียงราย
หัวหนางานแผนงานสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย
(เลขานุการ)
หัวหนาสํานักปลัด เทศบาลตําบลแมยาว
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ เทศบาลตําบลแมยาว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
(ผูชวยเลขานุการ)
นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยสัก
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยสัก
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยสัก
นักผังเมืองชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงราย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย
บริษัทเอกชนที่รับเก็บขนขยะจากอบต.
ผูแทนราน/กลุม ผูรับซื้อของเกา
ประธานชุมชนดอยสะเก็น
หมูบานรอบศูนยกาํ จัดขยะ รวม ๖ หมูบาน
ชุมชนที่ตั้งอยูเ สนทางผานรถเก็บขนขยะ
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23. ผูแทน
24. อาจารยชูชาติ มโนวัง
25.
26.
27.
28.
29.

สมาคมทองเทีย่ วเชียงราย
เลขานุการสมาคมเครือขายสถาบันเกษตรกร (คสก.)
จ.เชียงราย
นายสมบูรณ สิริสรรเสริญ
ชมรมรักสิ่งแวดลอม (เวียงแกน)
อาจารยสมลักษณ ชรินทรสาร
ชมรมรักสิ่งแวดลอม (เชียงของ)
นายพินิจ ศรีผาวงศ
ชมรมรักสิ่งแวดลอม (เชียงรุง )
นางสาวณัฏฐิกาฑ เหมภัทรสุวรรณ นักวิจัย มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง เชียงราย
นายวรสฤษดิ์ ปงเมือง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

มีหนาที่
 ดําเนินการวางแผนและรวมกันประสานงานกับคณะทํางานและเจาหนาที่ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในทุกกองฝายงานที่รับผิดชอบ
 ประสานงานในการจัดทําและรวบรวมขอมูลเอกสารและจัดทําเอกสารที่เกีย่ วของในการ
ดําเนินงานโครงการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงรายและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยทุกวิธีการ
 รวมกันตรวจสอบขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงาน
โครงการฯ
 กําหนดการประชุมปรึกษาหารือภายในคณะทํางาน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง พรอมรายงาน
ผลการ ประชุมใหคณะกรรมการอํานวยการทราบ
 ประสานงานการทํางานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการและทุกกองฝาย
ที่เกีย่ วของอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
 ดําเนินการอื่น ๆ ตามหนาทีท่ ี่เกีย่ วของตามแนวทางที่กําหนดรวมกันโครงการความรวมมือ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยรวมเมืองเชียงรายและ
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
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