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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถู กต้องและ
ตกค้างสะสม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และได้สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิน่ ในทุกมิติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) 2)สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ค้นทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3)วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 4)สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายและ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอ 
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖2) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2559 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกาดรจัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่ง
มีหลักการส าคัญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด อ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดให้เกิดผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง พ.ศ.2559-2562 ขึ้น โดยให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยตั้งแต่ต้นทางเพ่ือปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น และผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

 



 
 

2. วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงมีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามอ านาจหน้าที่ ที่ต้องท า 

  2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 

  3) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณการเกิดขยะ
มูลฝอยในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  

3. เป้าหมาย 

  ต าบลป่าโมง มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัตราอย่างมีประสิทธิภาพและถูก
หลักวิชาการ สามรถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของอ าเภอลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 

  1.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี ๒๕๕๙ 

  1) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

  2) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่สามรถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

  3) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน” 

  4) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย รอยละ 70 และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับ
การก าจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 

  1.3.2 จัดประชุมมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
เพ่ือขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง และหมู่บ้าน/ชุมชน 

  1.3.3 จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับอ าเภอเพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจน
และมีผลสัมฤทธิ์ ภายใน 1 ปี และรายงานผลการให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่
ก าหนด 

  1.3.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

 



 
 

4. กรอบแนวคิด 

  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีกรอบ
แนวคิดการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุก
ภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา มีการ
เชื่อมโยงทุกมิติ ของกการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้ง มิติตัวตน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความความสมดุลและ
ยั่งยืนโดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้
แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ในส่วนของการเสริมสร้าง ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรากฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง
การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
ทั้งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคม และการกระจาย การพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
(Area-Function-Participation) ในจังหวัดในพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่
ระดับประเทศและประเทศสู่ชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชน อย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ที่
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

           2. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 -2559 แผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 เป็นแผนระยะกลางที่มีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อการพัฒนาในหลายมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องพิจารณาบริบทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากแรงกดดันของ
กระแสแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงให้ความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่
เข้มแข็งของภาคเอกชน สิทธิชุมชนและส่งเสริมการกระจายอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ.2560 

  3. แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.
2555-2559 มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
กรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ที่ทันต่อ
สถานการณ์เพ่ือให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมีกรอบแนวคิดของแผน ดังนี้ 

  1)ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ยานพาหนะและการคมนาคมขนส่ง โดยให้มีการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง และให้ทุกภาค



 
 

ส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งด าเนินการ
เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษและผลกระทบที่เกิดข้ึน 

  2)จัดการมลพิษในระบบพ้ืนที่ตามล าดับความส าคัญของปัญหา 

  3)สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานจัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติดเชื้อและของเสียอันตรายชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจัดการขยะอันตรายและสาร
อันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  4)ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (polluter pays principle : 
ppp) การสนับสนุนการผลิตและการบริการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  5)พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษให้เป็นเอกภาพ ทั้งทางด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ
แผน และแนวทางการโดยประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
และประชาชน 

  6)ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเข้าร่วมด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 

5. นิยามและความหมาย 

  มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อ่ืน (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,2534) 

  ขยะมูลฝอย (solid  waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืนๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน
ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548) 

  ขยะย่อยสลาย (compostable  waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อย
สลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะ
ไม่รวมถึงซากสัตว์หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อย
สลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 
2548) 

  ขยะรีไซเคิล (Recyclable  waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับสองใน
กองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 2548) 



 
 

          ขยะอันตราย (Hazardous  waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค 
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคา
เคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบ
ประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 
  ขยะทั่วไป (Generral  waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
ประเภทย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่
กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับขยะทั่วไปนี้ 
เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบปริมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้ว สามารถท าให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้น
หรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลอง
เกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติด
เชื้อ (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2548) 

 1)ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

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

 3)วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด สารน้ าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก็อส ผ้าต่างๆ และ
ท่อยาง 

 4)มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง  

6. ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลป่าโมงเดิมขึ้นกับต าบลนาส่วง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี และได้ขยายการปกครองมาเป็น
ต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ในปี พ .ศ. 2532 โดยมี นายทองเชื่อม สาธุวงค์ เป็น
ก านันต าบลป่าโมงคนแรก ต าบลป่าโมง นั้นในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่เป็นดอนมี ต้นโมง เป็นภาษาถิ่นที่ใช้เรียก     
“ต้นชะม่วง’’ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีผลเท่ากับผลมะกอก เมื่อสุกจะมีสีเหลือง ผิวนอกมีลักษณะเป็นร่อง
คล้ายผลในของระก ามีเนื้อคล้ายลูกสะท้อนเวลากัดกินจะติดฟันเป็นสีเหลืองล้างออกยาก รสไม่หวานมาก ใบ
โมงหรือใบชะม่วงชาวบ้านมักน ามาต้มใส่ปลา ใส่ไก่ จะมีรสเปรี้ยว ปัจจุบันเป็นไม้หายาก จึงตั้งชื่อตามชื่อของ
ต้นไม้ และเดิมชาวบ้านอาศัยอยู่ใกล้กับหนองใหญ่ หนองพระเรียกว่า โนนบ้านเก่า หรือดอนป่าโมงปัจจุบัน



 
 

โนนบ้านเก่าเป็นพ้ืนที่ท ามาหากินของชาวบ้าน จากการสอบถามและกล่าวถึงกันมาว่ามีการก่อตั้งพ้ืนที่นี้มาราว
ประมาณปี พ.ศ.2482 ผู้ที่บุกเบิกได้อพยพครอบครัวมา โดยคาดว่ามีครอบครัว  พ่อใหญ่เถื่อน  โคตรคันทา 
พ่อจารย์บัง ภะคะเวช พ่อจอม วรรณโท พ่อจารย์อ่อน  จันทร์กอง พ่อทองสา วรรณกัน  พ่อจารย์เขื่อง โคตร
คันทาพ่อบุญก้อย ถาทอง  พ่อรอด  สัมพันธ์ พ่ออ่อน พัตรา  และอาศัยอยู่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 19 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของอ าเภอเดชอุดม  มี 1 เทศบาลเมือง 4 เทศบาลต าบล  14 องค์การบริหารส่วนต าบลของอ าเภอ
เดชอุดม  และที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงตั้งอยู่ที่  บ้านป่าหวาย  หมู่ที่  4 มีเนื้อที่ภายในต าบล
ทั้งหมด ทั้งหมด 55 ตารางกิโลเมตร  หรือ  34,375  ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดชอุดมประมาณ  
12 กิโลเมตร  และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ  710  กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์  655  กิโลเมตร  โดยมีเนื้อที่แยกเป็น
หมู่บ้านดังนี้ 
 
 หมู่ที่  1   บ้านป่าโมงใหญ่  จ านวน 1,998 ไร่ 
 หมู่ที่  2   บ้านป่าโมงใหญ่   จ านวน 3,300 ไร่ 
 หมู่ที่  3   บ้านป่าโมงน้อย  จ านวน 7,597ไร่ 
 หมู่ที่  4   บ้านป่าหวาย  จ านวน 6,330 ไร่ 
 หมู่ที่  5  บ้านค ากลาง  จ านวน 4,854 ไร่ 
 หมู่ที่  6   บ้านโนนค้อ  จ านวน 1,833 ไร่ 
 หมู่ที่  7   บ้านหนองย่ าเต่า  จ านวน 1,998 ไร่ 
 หมู่ที่  8   บ้านดอนพยอม  จ านวน 2,074ไร่ 
 หมู่ที่  9   บ้านหนองผอุง  จ านวน 1,898 ไร่ 
 หมู่ที่  10 บ้านป่าโมงใหญ่  จ านวน 1,998 ไร่ 
 
ดังแผนภาพพ้ืนที่ ดังนี้  

 
 
แผนภาพที่ 1.1 พ้ืนที่ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  



 
 

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ต่างๆ  
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาส่วง  อ าเภอเดชอุดม 
  ทิศใต้      ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ  อ าเภอเดชอุดม 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสมิง  อ าเภอวารินช าราบ 
 สภาพทั่วไปของต าบลป่าโมง มีลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง  เป็นที่
ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้งประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ  เช่นรับราชการ  รับจ้าง
ทั่วไป  การเกษตร ท านา ค้าขายฯลฯซึ่งสามารถจ าแนกได้ว่า มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90 อาชีพรับจ้าง 
ร้อยละ 9 และอาชีพค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 1 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ยังได้ให้การ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในต าบลเพ่ือเป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่าย 
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แผนภาพที่ 1.2 แผนที่แสดงทางการเดินเข้าต าบล 
 



 
 

      

        

   

      

        

                      

                                                      

    

                   

              

            

             

                                  

 
 
แผนภาพที่ 1.3 แผนผังแสดงการเดินทางเข้าสู่ต าบลป่าโมง 
 
 
 
7.ข้อมูลและสถานการณ์ของต าบลป่าโมง 

 
1. ข้อมูลระดับบุคคลและครอบครัว 
 จากแผ่นภาพประชากรต าบลป่าโมง ประชากรทั้งหมดจ านวน 3,923 คน แยกเป็นชาย 1,940 
คน และ หญิง 1,983 คน ประชากรหมู่บ้านมีจ านวนสูงสุดคือบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 รองลงมาคือ บ้านป่า
โมงน้อย หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สุดคือ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ 8 สมาชิกในครัวเรือน
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกัน 10 คน ขึ้นไป แยกกลุ่มประชากรที่ต้องการดูแลทั้งหมดของต าบลป่าโมง มี  521 
คน คือ ผู้สูงอายุ 296 คน เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 101 คน  ผู้พิการ 67 คน ผู้ป่วย (ติดเชื้อ,จิตเวช,โรคเรื้อรัง)  
43  คน 
2. ปั หาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 
 จากข้อมูลต าบลป่าโมงท าให้ทราบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในต าบลได้แก่  ไม่มีการจัดการขยะใน
ครัวเรือนมีจ านวน 201ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.96  น้ าเสียมีจ านวน 26 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
3.75 ปัญหาควันพิษ ฝุ่นละอองมีจ านวน 96 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.83 ปัญหามีเสียงดังมีจ านวน  16 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.31 ปัญหาการใช้สารเคมี มีจ านวน 227 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.71ปัญหา
สภาพที่อยู่อาศัยช ารุดทรุดโทรมมีจ านวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.45 ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอมี
จ านวน 8คัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.15และปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภคมีจ านวน 64
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.22 เป็นต้น และมีวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนดังนี้ การจัดการขยะ มีการ
จัดการขยะจ านวน 811 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.63 ไม่มีการจัดการขยะจ านวน 46 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 5.37 การจัดการขยะได้แก่ใช้บริการจัดเก็บขยะของชุมชนมีจ านวน 40 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
2.44 การเผามีจ านวน 758 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46.22 การฝังมีจ านวน 447 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 27.26 การท าปุ๋ยหมักมีจ านวน 90 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.49 การคัดแยกขยะรีไซเคิลมีจ านวน 



 
 

289 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.62 การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ ไม่มีการจัดการมลพิษหรือ
มลภาวะต่างๆจ านวน 387 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.10 มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆจ านวน 
471 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.90มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะได้แก่การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้งมี
จ านวน 69คัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.15การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละอองมีจ านวน 
92 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.20 การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวนมีจ านวน 25
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.32 การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีมีจ านวน 349ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
46.29การท าเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมีมีจ านวน 215 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.51 
การจัดหาน้ าสะอาดไว้ใช้อุปโภคและบริโภค มีการจัดหาน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคจ านวน 739ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 86.53  ไม่มีการจัดหาน้ าสะอาดไว้ใช้อุปโภคและบริโภคจ านวน 115 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
13.47 การจัดหาน้ าสะอาดไว้ใช้อุปโภคและบริโภค ได้แก่การเก็บกักน้ าฝนไว้ใช้มีจ านวน 496  ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 32.23 การใช้น้ าประปามีจ านวน 437 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.40 การใช้น้ ากรองมี
จ านวน 60ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.90 การซื้อน้ าสะอาด/น้ ากรองมีจ านวน 386ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
25.08การใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีจ านวน 145ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.42 มีการจัดการสภาพที่อยู่
อาศัยที่ไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสเกิดอันตราย มีการจัดการสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสเกิด
อันตรายมีจ านวน 539ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.75ไม่มีการจัดสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยหรือมี
โอกาสเกิดอันตรายจ านวน 320ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.25 การจัดสภาพที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ได้แก่
การซ่อมแซมสภาพที่อยู่อาศัยที่ช ารุดทรุดโทรมมีจ านวน 469ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6381 การจัดหาหรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างเพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอมีจ านวน 143ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.46 การท าราว
ในการเกาะยึดหรือจับมีจ านวน 88ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.97 การจัดท าทางลาดเอียงเพ่ือใช้แทนการ
เดินขึ้นลงบันไดมีจ านวน 27ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.67 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบว่าจ านวนครัวเรือท่ี
ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนจ านวน 320ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.25และมีปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ครัวเรือนจ านวน 539ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.75 
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

 1. วิสัยทัศน์   

  ป่าโมง รักสะอาด ปราศจากมลพิษ พ่ีน้องทุกคนร่วมคิด หาวิธีจัดการขยะ  

 2. เป้าประสงค์/พันธะกจิ 
  1 ปรับปรุงฟื้นฟู ระบบก าจักขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ 
  2 มีการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสมอย่างถูกหลักวิชาการ 
  3 ก าหนดฟ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย 
  4 มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ 
  5 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5   ของปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่ภายใน 1 ปี 
(พ.ศ. 2559-2560) 
9. กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

   แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง พ.ศ. 2562 มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 



 
 

   1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

   2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูล
ฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมก าจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการใช้น้อย ใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   3) มีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 

   4) สร้างวินัยในชุมชนมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด นายอ าเภอ เป็นผู้บริหารจัดการ
ในภาพรวมของอ าเภอ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง เป็นผู้บริหารในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี 

  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและของเสียอันตราย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง พ.ศ.๒๕๖3 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.  ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน 

 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม 
2) จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน ให้ถูกหลักวิชาการ 
3) ก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 

จุด โดยไม่ให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนิสัยของคนในชุมชนในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 

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

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

แนวทางการพัฒนา 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือ
ประกาศท้องถิ่นในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 

2) อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเขตพ้ืนที่ห้ามเทกอง รวมถึงห้ามมิให้มี
ศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยของคนมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะท่ียั่งยืน 

11 แนวทางการพัฒนา 

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

ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดในต าบลห้วยม่วง 
5) ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ตรวจสอบ ด าเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะ กากอุตสาหกรรม 
7) สนับสนุนการใช้สื่อมวลชนช่วยปลุกกระแสสังคม เพ่ือสร้างวินัยคนในชาติให้มีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะมูลฝอย 
8) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจชุมชนเพ่ือบริหารจัดการ

รายได้จากการซื้อขายขยะชุมชน 

12.แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลป่าโมง 

1 แผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2563) 

 แผนงานที่ 1: ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม 

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรับปรุง ฟื้นฟู สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ และห้ามเทกอง 

แผนงานที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ต้องมีการคัดแยกขยะอย่างถูกหลัก
วิชาการ 

แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยหรือศูนย์ และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 

 



 
 

แผนงานที่ 4 : อกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใช้กฎหมาย 

- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 

- ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ไม่
ถูกหลักวิชาการ 

แผนงานที่ 5 : สร้างจิตส านึก 

- สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และน ากลับมาใช้

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

หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สถานศึกษาก าหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด 

และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานที่ 6 : การติดตามประเมินผล 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน 

13.การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

1. ต าบลแต่งตั้งคณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับอ าเภอ โดยมีอ าเภอเป็น
ประธานคณะท างาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1)จัดท าแผนระดับต าบล เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินการคัดแยกขยะ 

2)ก าหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด 

3)ก าหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายอย่างน้อยหมู่/ชุมชน เพ่ือน าไปด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ระดับอ าเภอ 

4)ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”
เสนอนายอ าเภอเดชอุดม 

5)หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอ าเภอ 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด
สะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน
คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1)รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 



 
 

2)จัดท าแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการ
ด าเนินงานให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่ 

3)ก าหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๑ จุด 

4)ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

5)สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อน าไปด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น 

6)ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด
สะอาด”เสนอต่อนายอ าเภอ 

7)หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 


