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ค าน า  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙- 
๒๕๖๔) เพ่ือเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศและ
ท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์จันทร์ โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวม 
การเฉพาะกิจแห่ง ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่าง 
เป็นรูปธรรม และได้ เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ 
๓ Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ  า และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดประมาณการเกิดขยะมูลฝอยใน
ภาพรวม ของประเทศลดลงร้อยละ ๕ จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน เห็น 
ความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข ปัญหาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 2563 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยของประเทศเพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินโครงการ และ
ประกอบการขอรับการจัดสรร งบประมาณ เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในพื นทีต่ าบลละหาน ให้มี ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง   

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙- 
๒๕๖๔) เพ่ือเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของ ประเทศ และ
ท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์จันทร์ โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจแห่ง ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นรูปธรรม และได้เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ 
๓ Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ  า และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการ เกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศลดลงร้อยละ ๕ จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย   

1.2 วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ตามหลักการ ๓Rs  

๒.๒ เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดตั ง“จุดรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน” เพ่ือให้กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และมูลฝอยติดเชื อ ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพ่ิมขึ น  

๒.๓ เพ่ือให้ส่วนราชการในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน มีส่วนร่วมรณรงค์ลด ปริมาณ
ขยะมูล ฝอยภายใต้หลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐ  

 

1.3 เป้าหมาย 

 ต าบลละหาน มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ 
สามารถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของอ าเภอลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยมี
เป้าหมายการด าเนินการ ดังนี  
 1.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2562 
  1) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 
จัดกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
  2) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  ในพื นที่สามรถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
  3) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน” 



  4) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย รอยละ 70 และขยะมูลฝอยติดเชื อ ร้อยละ 85 ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
 1.3.2 จัดประชุมมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพ่ือขยายผลสู่
การปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน และหมู่บ้าน/ชุมชน 
 1.3.3 จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับอ าเภอเพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจนและมี
ผลสัมฤทธิ์ ภายใน 1 ปี และรายงานผลการให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่ก าหนด 
 1.3.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

1.4 กรอบแนวคิด 

(1) ความเป็นมา 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ทั งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มีวิธีการส าคัญ ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่แหล่งก าเนิด การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ  า
และใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการการส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื อเพลิง 
 
 (2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายใต้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้
ระบุถึงปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลงในทุกด้าน  

ในกรอบยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในมิติ “ความยั่งยืน” ได้ระบุถึงการพัฒนาที่สามารถ
สร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องซึ่ งเป็นการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืนและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี  ยังได้
ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คือ การขับเคลื่อน



ประเทศให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพื นที่สีเขียวใหญ่ขึ น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กรอบยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ระบุถึงการเพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสีย, ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

(3)  เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 
     1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ น ภายในปี 2564 
     2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
ของปี 2558 ภายในปี 2562 
     3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ น ภายในปี 2564 
     4. มูลฝอยติดเชื อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย  
ติดเชื อที่เกิดขึ น ภายในปี 2563 
      5 . กากอุตสาหกรรมที่ เป็น อันตรายเข้าสู่ ระบบการจัดการที่ ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณ               
กากอุตสาหกรรมที่เปน็อันตรายที่เกิดขึ น ภายในปี 2563 
 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศภายในปี 2564 
 

1.5 นิยามและความหมาย 
  มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,2534) 
  ขยะมูลฝอย (solid  waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ยงสัตว์ หรือที่
อ่ืนๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื อมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนยกเว้นวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 
  ขยะย่อยสลาย (compostable  waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อย
สลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่



รวมถึงซากสัตว์หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อยสลายนี 
เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 
  ขยะรีไซเคิล (Recyclable  waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือ
ใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม 
เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี  เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับสองในกองขยะ 
กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 2548) 

          ขยะอันตราย (Hazardous  waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อน
วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค วัตถุกรรมมัน
ตรังสี วัตถุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคาเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่
ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือ
สารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะ
ทั งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

ขยะทั่วไป (Generral  waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะประเภท
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับขยะท่ัวไปนี  เป็นขยะที่มีปริมาณ
ใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบปริมาณ 3% ของปริมาณขยะทั งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) 

 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นซึ่งถ้า
มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั นแล้ว สามารถท าให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี  ที่เกิดขึ นหรือใช้ใน
กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค
และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่า เป็นมูลฝอยติดเชื อ 
(กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื อ, 2548) 

 1.ซากหรือชิ นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

 2.วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้วสไลด์ และ
กระจกปิดสไลด์ 

 3.วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด 
สารน  าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก็อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

 4.มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื อร้ายแรง  

 

 

 



ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

1. สภาพทั่วไป 

1.1  ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน  ตั งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอจัตุรัส ลักษณะพื นที่เป็น 
รูปยาวแนวเหนือใต้  โดยมีถนนสายชัยภูมิ-สีคิ ว ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ) ตัดผ่านตลอด เริ่มจาก
บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 จนถึงบ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ   ต าบลบ้านค่าย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้   ติดกับ   ต าบลหนองบัวใหญ่ อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ   อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก  ติดกับ   ต าบลหนองบัวบาน และต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

     1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนต าบลมีเนื อที่ทั งหมด 102 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,750 ไร่ 

     1.3 ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน สามารถแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ ดังนี   

 สภาพพื้นที่ลุ่มน้ าขัง เป็นบริเวณท่ีมีแหล่งน  าขังและเป็นทางน  าไหลผ่านในฤดูน  าหลากอยู่ทางทิศตะวันตก
ของพื นที่ แหล่งน  าที่ส าคัญบริเวณนี ได้แก่  บึงละหาน  ล าคันฉู  หนองหญ้าข้าวนก  หนองจอก หนองกันกง  
หนองแพงพวย  เป็นต้น  พื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่ต่ ารับน  าที่ไหลมาจากทิศตะวันออกของพื นที่ในฤดูฝน และเป็น
บริเวณท่ีน  าจากล าน  าชีไหลเอ่อล้นขึ นมา ท าให้บริเวณท่ีมีน  าขังแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ในฤดูแล้งพื นที่
บางส่วนใช้เป็นท าเลเลี ยงสัตว์ พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณประโยชน์ 
 สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบ อยู่สูงขึ นมาจากสภาพพื นที่ลุ่มน  าขัง ส่วนใหญ่อยู่บริเวณก่ึงกลาง
ของพื นที่และค่อนไปทางทิศตะวันตกของพื นที่บริเวณใกล้กับหมู่บ้าน พื นที่ดังกล่าวจะมีล าห้วยหรือทางน  าเล็ก ๆ 
ไหลผ่านในฤดูฝนเท่านั น มีความสูงจากระดับน  าทะเลประมาณ 190-200 เมตร 
 สภาพค่อนข้างเรียบระหว่างเนิน ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของพื นที่ เกิดอยู่ตามบริเวณระหว่างเนิน
สูง ๆ ต่ า ๆ มีทางน  าไหลในฤดูฝน 
 สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน อย่างทิศตะวันออกเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลกะฮาด 
และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สูงจากระดับน  าทะเลประมาณ 200-236 
เมตร บริเวณบางแห่งจะมีหินทรายโผล่อยู่ทั่วไป  
 

2. เขตการปกครอง ประชากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั งสิ น 18 หมู่บ้าน จ านวน 
ครัวเรือนทั งหมด 4,362 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั งหมด 12,560 คน โดยเป็นประชากรชายจ านวน 6,106 
คน เป็นประชากรหญิงจ านวน 6,454 คน ความหนาแน่นของประชากร (ดังตารางที่ 1)  

 

 



ตารางท่ี  1 แสดงรายชื่อหมู่บ้านในเขตต าบลละหาน จ านวนครัวเรือน และข้อมูลประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ไร่) 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ ละหาน ๒,๕๐๐ ๓๕๕ ๔๔๖ ๔๘๒ ๙๒๘ 
๒ ละหาน ๒,๔๖๐ ๒๙๐ ๔๑๘ ๔๔๙ ๘๖๗ 
๓ ห้วยยาง ๕,๖๒๕ ๒๕๐ ๓๓๘ ๓๖๐ ๖๙๘ 

๔ หนองหญ้าข้าวนก ๓,๖๔๙ ๒๕๖ ๓๗๑ ๔๒๑ ๗๙๒ 

๕ โนนจาน ๔,๓๗๕ ๒๖๒ ๓๕๓ ๓๙๙ ๗๕๒ 
๖ ท่าศาลา ๓,๑๒๕ ๑๐๘ ๑๗๕ ๑๖๖ ๓๔๑ 
๗ กังกง ๕,๐๐๐ ๒๗๐ ๔๔๓ ๔๓๒ ๘๗๕ 
๘ โคกแพงพวย ๒,๑๕๒ ๓๒๐ ๔๒๙ ๔๓๐ ๘๕๙ 
๙ ลี่ ๓,๗๕๐ ๒๑๓ ๓๑๐ ๓๑๗ ๖๒๗ 
๑๐ หนองสมบูรณ์ ๒,๗๐๐ ๒๘๖ ๓๔๙ ๓๔๗ ๖๙๖ 
๑๑ ดอนละนาม ๕,๐๐๐ ๒๐๖ ๒๘๓ ๒๘๖ ๕๖๙ 
๑๒ โนนสง่า ๓,๗๕๐ ๒๔๖ ๓๘๙ ๔๕๖ ๘๔๕ 
๑๓ โนนไฮ ๔,๓๗๕ ๑๙๔ ๒๓๓ ๒๓๘ ๔๗๑ 
๑๔ โนนจาน ๓,๗๕๐ ๒๕๓ ๓๖๖ ๓๘๕ ๗๕๑ 
๑๕ โคกแพงพวย ๒,๔๗๖ ๑๗๕ ๒๖๑ ๒๘๘ ๕๔๙ 
๑๖ หนองไผ่งาม ๒,๒๙๒ ๑๔๕ ๒๓๑ ๒๔๓ ๔๗๔ 
๑๗ ละหาน ๔,๑๗๐ ๒๙๗ ๔๐๘ ๔๔๔ ๘๕๒ 
๑๘ หนองหญ้าข้าวนก ๒,๖๐๑ ๒๓๖ ๓๐๓ ๓๑๑ ๖๑๔ 

รวม ๖๓,๗๕๐ ๔,๓๖๒ ๖,๑๐๖ ๖,๔๕๔ ๑๒,๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

สถานภาพและปัญหาขยะมูลฝอย 

1. ปริมาณขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานที่เกิดขึ นค านวณความจุของรถบรรจุขยะ  

มีประมาณ วันละ 10 ตัน/วัน 

ฐานข้อมูลขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณและอัตราการเกิดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

 

หน่วยงาน พื้นที่ ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย อัตราการเกิดขยะ 

(ตร.กม.) จ านวน (คน) ครัวเรือน ตัน/วัน (ก.ก./คน/วัน) 

อบต.ละหาน 102 12,560 4,362 10 0.8 

 

2. การก าจัดขยะ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลละหานจะให้บริการเก็บขนขยะจากครัวเรือน โดยมีรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย จ านวน 2 คัน ให้บริการเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 6 วัน แล้วน าไปรวมไว้ที่สถานที่ก าจัดขยะ โดยให้บริการเก็บ
ขนขยะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

ตารางท่ี 3 แสดงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

หน่วยงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย วิธีการก าจัด 

ด าเนินการเอง จ้าง
เอกชน 

ก าจัดในพื้นที ่
ของหน่วยงานอื่น 

เทกองบน
พื้น 

ฝังกลบ ฝังกลบถูก 
หลักสุขาภิบาล 

เตาเผา 

อบต.ละหาน /   / /   

 

3. สถานที่ก าจัดขยะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตั งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 

ต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ขนาดพื นที่ 8 ไร่ เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2545  

 

 



4. สถานภาพระบบการบริหารจัดการขยะ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน มีวิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยโดยจัดเก็บเอง ปริมาณขยะ
มูลฝอย โดยเฉลี่ย 7 ตัน /วัน คนงานขับรถขยะและพนักงานเก็บกวาดขยะจ านวน  8  คน และมีที่ดินส าหรับทิ ง
ขยะมูลฝอย  8 ไร่  

5. การก าจัดขยะ 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน ใช้วิธีการก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างง่าย  

 6.  อัตราค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขนขยะ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน เก็บค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอย รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 474,720 บาทต่อปี (ข้อมูลการจัดเก็บปี พ.ศ.2563) ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ประกอบด้วยเงินเดือน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน  าใช้จ่ายในการขุดกลบขยะพร้อมปรับเกรด โดย
แบ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ หลังคาเรือนละ 20 บาท/เดือน 
 

7. สรุปประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน คือ 

1. ประชาชนในท้องถิ่น ขาดจิตส านึก ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
2. การด าเนินการและดูแลรักษาระบบก าจัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
3. ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติที่มีความรู้ความช านาญ 
4. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
5. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเรื่องศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมยังไม่ได้ก าหนดขึ นอย่างชัดเจน 
6. การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อยมาก 
7. เมื่อบ่อบ าบัดขยะเต็มในอนาคตจะขาดแคลนที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัดขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

“เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน ชุมชนมีความสุข” 

2. พันธกิจด้านการจัดการสิง่แวดล้อม 
 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย จัดให้มีสถานที่ทิ งขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ก าจัดขยะ จัดท าและบ ารุงระบบก าจัดน  าเสียจากชุมชนจัดท าและบ ารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
น  าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่าชุมชน จัดท าและบ ารุงรักษาตลาดชุมชน จัดให้มีอาคารสถานที่ส านักงาน
ให้บริการที่สะดวกสบายและสวยงาม 
 

3. มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานมีการเก็บรวบรวมขยะ โดยได้ก าหนดเวลาของการปฏิบัติในแต่ละวัน

ตั งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

    ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน 

 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม 
2) จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน ให้ถูกหลักวิชาการ 
3) ก าหนดเขตพื นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 จุด 

โดยไม่ให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนิสัยของคนในชุมชนในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทาง 
2) ส่งเสริมให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
3) ส่งเสริมการด าเนินงานชุมชนปลอดขยะ 
4) ส่วนราชการ/องค์กร ก าหนดมาตรการให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 



แนวทางการพัฒนา 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือ
ประกาศท้องถิ่นในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 

2) อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเขตพื นที่ห้ามเทกอง รวมถึงห้ามมิให้มีศูนย์
ขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยของคนมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะท่ียั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1) บังคับใช้กฎหมาย 
2) สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
3) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ การลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง 
4) จัดกิจกรรมสร้างนิสัยการจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดในต าบลห้วยม่วง 
5) ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ตรวจสอบ ด าเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ งขยะ กากอุตสาหกรรม 
7) สนับสนุนการใช้สื่อมวลชนช่วยปลุกกระแสสังคม เพ่ือสร้างวินัยคนในชาติให้มีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะมูลฝอย 
8) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั งธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจชุมชนเพ่ือบริหารจัดการ

รายได้จากการซื อขายขยะชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลละหาน 

4.1 แผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2563) 

 แผนงานที่ 1: ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม 

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรับปรุง ฟื้นฟู สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ และห้ามเทกอง 

แผนงานที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ต้องมีการคัดแยกขยะอย่างถูกหลัก
วิชาการ 

แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมพื นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ 

- พัฒนาพื นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 

แผนงานที่ 4 : ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใช้กฎหมาย 

- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 

- ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ ง/ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูก
หลักวิชาการ 

แผนงานที่ 5 : สร้างจิตส านึก 

- สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั งแต่ต้นทาง และน ากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 
- จัดกิจกรรม big cleaning day  ในหน่วยงาน และชุมชน 
- ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม 

หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สถานศึกษาก าหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด และ

ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 



แผนงานที่ 6 : การติดตามประเมินผล 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ส่วนที่ 5 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด
สะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานคณะท างานมี
อ านาจหน้าที่ดังนี  

1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ น เพื่อจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื นที่ 
2) จัดท าแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการ

ด าเนินงานให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื นที่ 
3) ก าหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๑ จุด 
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื นที่ 
5) สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อน าไปด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น 
6) ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด

สะอาด”เสนอต่อนายอ าเภอ 
7) หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

1. ต าบลแต่งตั งคณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับอ าเภอ โดยมีอ าเภอเป็น
ประธานคณะท างาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี  
1) จัดท าแผนระดับต าบล เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีการ

ด าเนินการคัดแยกขยะ 
2) ก าหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด 
3) ก าหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายอย่างน้อยหมู่/ชุมชน เพ่ือน าไปด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การระดับอ าเภอ 
4) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด

สะอาด”เสนอนายอ าเภอภูผาม่าน 
5) หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอ าเภอ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานคณะท างานมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี  

1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ น เพื่อจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื นที่ 
2) จัดท าแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการ

ด าเนินงานให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื นที่ 
3) ก าหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๑ จุด 
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื นที่ 
5) สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อน าไปด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น 
6) ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด

สะอาด”เสนอต่อนายอ าเภอ 
7) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 


