แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ อปท.
ระยะ ๑ ปี
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

โดย
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

คานา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการจัดทาและนาเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และ ทา
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์
โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้
เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ ๓ Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า
และนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพื่อลดประมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕
จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เห็นความสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาจึงได้จัดทา แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศเพื่อใช้ประกอบในการดาเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕ ๖๐ และประกอบการขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อที่จะสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ ตาบลบัว
ทอง ให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนา
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๑.หลักการและเหตุผล
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บทที่ ๒ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของตาบลบัวทอง ๖
๑. ขยะมูลฝอยชุมชน
๖
๒. มูลฝอยติดเชื้อ
๘
๓. ของเสียอันตรายชุมชน
๘
๔. ลาดับความสาคัญของปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๙
๕. อุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๙
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ๑๐
๑. วิสัยทัศน์
๒. วัตถุประสงค์
๓. เปูาหมาย
๔. กรอบแนวคิด
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๕. ยุทธศาสตร์/มาตรการ
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บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ๑๒
๑. แผนงานระยะเร่งด่วน
๑๒
๒. แผนงานระยะยาว
๑๒
๓. การนาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติ
๑๓
บทที่ ๕ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ระดับ อปท.
๑๕
อ้างอิง
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข

๑

๑๐
๑๐
๑๐

บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการจัดทาและนาเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และ ทา
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์
โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้
เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ ๓ Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า
และนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพื่อลดประมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕
จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เห็นความสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศเพื่อใช้ประกอบในการดาเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และประกอบการขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อที่จะสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ ตาบลบัว
ทอง ให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ตามหลักการ ๓Rs
๒.๒ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดตั้ง “จุดรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน” เพื่อให้กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพิ่มขึ้น
๒.๓ เพื่อให้ส่วนราชการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองมีส่วนร่วมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยภายใต้หลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐ

-๒๓. เป้าหมาย
๓.๑ ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ ๕
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.๒๕๕๙
๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการติดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
๓.๓ ร้อยละ ๒๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
๓.๔ ร้อยละ ๖๐ ของส่วนราชการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จัดกิจกรรมการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
๔. กรอบแนวคิด
การดาเนินงานสอดคล้องและต่อยอดกับ
๔.๑ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ มีแนวทางการปฎิบัติ ๕ ขั้นตอน
คือ
๑. สร้างความตระหนัก และความเข้าใจ ให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดับครัวเรือน
๒. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
๓. พัฒนากฎระเบียบ มาตรการ และบังคับใช้กฎหมาย
๔. เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
๕. เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับขยะชุมชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด (Single Manager) ซึ่งสอดคล้องกับ Roadmap ที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ
๔.๒ แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับผลการสารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
โดยเฉพาะสภาพปัญหาการไม่มีสถานที่ทิ้งขยะและไม่มีระบบกาจัดหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นไปตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
๔.๓ แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ มีแนวทางการ
ปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน คือ
๑. สนับสนุนให้ประชาชนสถานศึกษา สถานประกอบการ ส่วนราชการในพื้นที่ตาบลบัวทอง
ดาเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนากลับมาใช้ประโยชน์
๒. สนับสนุนให้ประชาชนใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถใช้
ซ้าหรือนากลับมาใช้ใหม่ได้
๓. กาหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการที่จาหน่ายสินค้า ลด ละ และเลิก
การใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์กาจัดยาก
๔. กาหนดกิจกรรมลดคัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะรี
ไซเคิลให้กับประชาชน ให้แก่เด็กและเยาวชน

-๓๕. นิยามความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มูลฝอยติดเชื้อ คือ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับ
มูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ขยะย่อยสลาย (
Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือ
เศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด
คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่ง
สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม
เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สาหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ
กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

-๔3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ
อันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี
วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะ
เป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี
เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดใน
กองขยะ

4. ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไปคือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อ
พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร
โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สาหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย
กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

-๕๕. มูลฝอยติดเชื้อ คือ มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว์รวมทั้งใน
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการ
ผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง วัสดุของมีคม มีด เข็ม กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว
ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์ แผ่นกระจกปิดสไลด์ วัสดุซึ่งสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง เป็นต้น

บทที่ ๒
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของตาบลบัวทอง
๑. ขยะมูลฝอยชุมชน
๑.๑ อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
จากการสารวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๙๓๓ ตันต่อวัน โดยเฉลี่ย ๐.๙๑ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน:กรมควบคุมมลพิษ ปี ๒๕๕๕
สาหรับองค์ประกอบของขยะมูลฝอยของตาบลบัวทอง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร เศษผัก อยู่ในช่วง
............% ขององค์ประกอบทั้งหมด ตามมาด้วยพลาสติก ส่วนอันดับ ๓ เป็นกระดาษ
ตารางที่ ๑ องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยจากตาบลบัวทอง (หน่วย:ร้อยละโดยน้าหนัก)
ประเภท
ของมูลฝอย

วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันทีท่ าการสารวจ
วันที่ ๓
วันที่ ๔

๑.เศษอาหาร
๒.กระดาษ
๓.พลาสติก
๔.ยาง
๕.หนัง
๖.ผ้า
๗.ไม้
๘.แก้ว
๙.โลหะ
๑๐.หิ นกระเบื้อง
๑๑.อื่น ๆ
๑๒.มูลฝอยอันตราย
เช่น ถ่านไฟฉาย
หลอดไฟ
รวมเฉลี่ย
ที่มา: การสารวจภาคสนาม ตุลาคม ๒๕๕๙ เครื่องมือ แบบสอบถาม

วันที่ ๕

เฉลีย่

-๗๑.๒ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง มีข้อจากัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือในการเก็บขนและกาจัดไม่
เพียงพอและยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อรองรับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้น
ทาง จึงส่งผลให้ของเสียอันตรายชุมชนถูกทิ้งปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป
ตารางที่ ๒ การจัดการขยะในครัวเรือน
๑. ขยะแห้ง
วิธีการ
หมู่ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

15

รวม

(1) นาไปขาย

29

5

10

16

18

30

29

13

60

16

30

33

36

325

(2). กองทิ้งไว้

1

7

4

3

3

2

57

7

1

1

13

7

(3) ฝังกลบ
(4) เผา
(5) อื่นๆ ระบุ
...........

51

15

1

5

3

1

26

77
1

32

39

202

1
21

1

9

32

6

5

2. ขยะเปียก
วิธีการ
หมู่ที่

1

2

3

4

(1) ทาปุ๋ยหมัก

8

10

4

2

(2). เททิ้ง

62

15

2

30

(3) ฝังกลบ
(4) อื่นๆ ระบุ
...........

7

5

5

11

4

1

5
28

6

7

8

9

10

11

13

10

1

23

60

7

1

31

9

18

1

57

5

33

26

7

60

11

2

2

21

2

1

5

15

รวม
157

26

286

39

174

2

37

15

รวม

3. ขยะอันตราย
วิธีการ
หมู่ที่

1

2

3

4

(1) ฝังกลบ

34

8

7

18

28

(2). กองทิ้งไว้
(3) นาไปทิ้งที่
อื่น
(4) อื่นๆ ระบุ
...........

36

7

2

15

16

10

14

2

7

5

28

6

7

21

8

9

10

11

13

1

60

14

26

32

1

2

5

7

21

228
79
36

149
2

-๘4. ขยะทั่วไป
วิธีการ
หมู่ที่

1

(1) ฝังกลบ

2

3

4

1

3
7

(2). กองทิ้งไว้

7

2

(3) เผา
(4) อื่นๆ ระบุ
...........

72

24

2

1

11

44

5

6

7

8

11

9

10

21

3

11

4
28

35

30

22

60

17

34
1

13

15

รวม

21

60

4

24

8

37

422
4

จากแบบสารวจข้อมูลเมื่อวันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พบว่าครัวเรือน ในเขตตาบลบัวทอง จานวน ๑๓ หมู่บ้าน
จาก ๑๕ หมู่บ้านมีปริมาณขยะและมีการจัดการขยะดังนี้
๑. ขยะแห้ง มีการบริหารจัดการโดยการนาไปขาย ในอัตราร้อยละ ๕๐.62 นาไปเผาในอัตราร้อยละ
31.46 นาไปกองทิ้งไว้ ในอัตราร้อยละ 11.99 นาฝังกลบในอัตราร้อยละ 4.98 นาไปทาอย่างอื่นร้อย
ละ 0.93
๒. ขยะเปียก มีการบริหารจัดการโดยการนาไปเททิ้ง ในอัตราร้อยละ 43.73 นาไปฝังกลบในอัตราร้อยละ
26.61 นาไปทาปุ๋ยหมัก ในอัตราร้อยละ 24.00 นาไปทาอย่างอื่นร้อยละ 0.93
๓. ขยะอันตราย มีการบริหารจัดการโดยการนาไปฝังกลบ ในอัตราร้อยละ 49.78 นาไปกองทิ้ง ในอัตรา
ร้อยละ 17.24 นาไปทิ้งที่อื่น ในอัตราร้อยละ 32.53 นาไปทาอย่างอื่นร้อยละ 0.44
๔. ขยะทั่วไป มีการบริหารจัดการโดยการนาไปฝังกลบ ในอัตราร้อยละ 11.76 นาไปกองทิ้ง ในอัตราร้อยละ
4.71 นาไปเผา ในอัตราร้อยละ 82.74 นาไปทาอย่างอื่นร้อยละ 0.78
๒.มูลฝอยติดเชื้อ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ยังไม่มีการดาเนินการรวบรวมและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ส่วนใหญ่ถ้ามีมูลฝอยติดเชื้อ ก็จะนาไปรวบรวมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสวายสอ เพื่อรวบรวมนาส่งให้
ทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์นาไปกาจัดต่อไป
๓. ของเสียอันตรายชุมชน
จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลมีปริมาณของเสียอันตราย ๑
กิโลกรัมต่อคนต่อปี:ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี ๒๕๕๑ ส่วนปริมาณของเสียอันตรายประเภทซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตาบลมีปริมาณ ๒.๒๖ กิโลกรัมต่อคนต่อปี :ข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษ ปี ๒๕๕๑

-๙๔. ลาดับความสาคัญของปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๔.๑ ปัญหาด้านชุมชน/การมีส่วนร่วม
๑) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบที่ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพและวิธีการดาเนินงานขาดความเด่นชัด
๒) กลุ่มเปูาหมายที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังขาดความ
ครอบคลุม อาทิเช่น เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายร้านค้า เครือข่ายรับซื้อของเก่า เป็นต้น
๓) ประชาชนขาดจิตสานึก ขาดความตระหนัก ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและมีการนาวัสดุ
เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์น้อย
๔.๒ ปัญหาด้านทรัพยากร
๑) ขยะมูลฝอยประเภทย่อยสลายได้ ยังไม่มีรูปแบบการลดและใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมี
ประชาชนส่วนน้อยที่มีการทาปุ๋ยน้า/ปุ๋ยชีวภาพ
๒) ขยะรีไซเคิล ปัจจุบันกระทาโดยกระบวนการนอกระบบ คนเก็บของเก่าและร้านรับซื้อของเก่ามาซื้อ
ขยะรีไซเคิลประจาทุกหมู่บ้านแต่ราคาซื้อขายไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัด และกดราคาเพื่อเก็งกาไร
๓) ขยะอันตรายจากชุมชนยังไม่มีการส่งเสริมการคัดแยกที่จริงจัง เนื่องจากเมื่อประชาชนคัดแยกแล้ว
ไม่มีสถานที่กาจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลหรือจุดรวบรวมประจาหมู่บ้าน
๔) ภาชนะ/ถังรองรับมูลฝอย ไม่มีในเขตพื้นที่ตาบลบัวทอง
๔.๓ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๒) ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเท่าที่ควร
๓) องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองไม่รายได้ไม่เพียงพอในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๔.๔ ข้อจากัดขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
๒) ข้อจากัดด้านงบประมาณในการดาเนินการ
๕. อุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๕.๑ ขยะมูลฝอยครัวเรือน/ชุมชน เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลดคัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแต่ต้น
ทางยังดาเนินการได้ไม่มีประสิทธิภาพ
๕.๒ ขยะมูลฝอยครัวเรือนที่เกิดขึ้นมีการกาจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นการเผาและฝังส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
๕.๓ ข้อจากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
๕.๔ จุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ยังไม่มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
๑. วิสัยทัศน์
“ลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนหมู่บ้าน พร้อมทั้งพัฒนารายได้จากขยะรีไซเคิลโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน”
๒. วัตถุประสงค์
๓.๒.๑ เป็นกรอบและทิศทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ชองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
๓.๒.๒ เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบัวทองและดาเนินการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
๓.๒.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองสามารถนาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
เปูาหมายการดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ประกอบด้วย
๓.๑ ขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง โดยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จากปริมาณ
ขยะที่มีอยู่ในปีพ.ศ.2559
๓.๒ ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการรวบรวมและส่งไปกาจัด ณ แหล่งที่รับกาจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ
๓.๓ มีการพัฒนารายได้จากขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือ ขยะรีไซเคิล ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของปริมาณขยะรีไซเคิล ภายในปี ๒๕๖๐
๔. กรอบแนวคิด
๔.๑ หลักการ ๓Rs (Reduce,Reuse,Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้า และการนากลับมาใช้ใหม่
ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ณ แหล่งกาเนิด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ส่วนราชการในการจัดการขยะมูลฝอย การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสร้างจิตสานึกให้เยาวชนและประชาชนให้เกิดวินัยลดการบริโภคที่ฟุมเฟือย เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ณ แหล่งกาเนิด สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มี
การใช้ซ้า การคัดแยกและนาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนการกาจัดในขั้น
สุดท้าย ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการและ
ภาคราชการ ในชุมชนให้คัดแยกและลดปริมาณในส่วนของภาคเอกชนต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถใช้ซ้า หรือนากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ตามหลักการ ๓Rs

-๑1๔.๒ การกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ออกกฎระเบียบกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลด คัดแยกเก็บ
รวบรวม ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงหลักเกณฑ์แนวทางการ
จัดการ คู่มีอปฏิบัติเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
๔.๓ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีจิตสานึกและวินัยในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตั้งแต่การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางจนถึงการกาจัดขั้นสุดท้ายให้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น
๕. ยุทธศาสตร์/มาตรการ
ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ประกอบด้วย
๓ ยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักโดยการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก การใช้ประโยชน์
และการทิ้งขยะที่ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ ๑
: ให้ความรู้ เช่นการฝึกอบรม การพาไปศึกษาดูงานชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะ
มาตรการที่ ๒
: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคม เช่น การขอความร่วมมือประชาชนในการนาตะกร้า ถุง
ผ้า หรือถุงพลาสติกใบใหญ่ ๑ ใบไปซื้อของที่ตลาดนัดในพื้นที่ ขอความร่วมมือร้านค้าลดการใช้ถุงพลาสติก และกล่อง
โฟมที่เป็นอันตราย มาใช้กล่องกระดาษที่ทาจากธรรมชาติแทน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน
มาตรการที่ ๑
: ให้การสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมกลุ่ม
มาตรการที่ ๒
: ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะหรือผ้าปุาขยะในทุกหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เอกชน พ่อค้าเร่รับซื้อของเก่า ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
มาตรการที่ ๑
: ขอความร่วมมือจากเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
มาตรการที่ 2
: จัดทาจุดรวบรวมขยะอันตรายประจาหมู่บ้าน

บทที่ ๔
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
๑. แผนงานระยะเร่งด่วน
แผนงานที่ ๑: เสริมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. โครงการลด คัดแยก และนาขยะกลับมาใช้ใหม่ (๓
Rs)
๒. โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม
๓. โครงการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายประจาหมู่บ้าน
๔. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ ๒
: รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้การจัดการขยะที่ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก การลด คัดแยกและนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
แผนงานที่
๓ : บังคับใช้กฎหมาย
๑. ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กาจัด ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ
๒. ควบคุมพ่อค้าเร่รับซื้อของเก่าในชุมชน
๒. แผนงานระยะยาว
แผนงานที่ ๑: เสริมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. โครงการลด คัดแยก และนาขยะกลับมาใช้ใหม่ (๓
Rs)
๒. โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม
๓. โครงการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายประจาหมู่บ้าน
๔. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ ๒
: รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้การจัดการขยะที่ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึก การลด คัดแยกและนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
แผนงานที่
๓ : บังคับใช้กฎหมาย
๑. ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กาจัด ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ
๒. ควบคุมพ่อค้าเร่รับซื้อของเก่าในชุมชน
๓. ออกข้อบังคับตาบลให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด

-๑3๓. การนาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ
๓.๑ รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักโดยการมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก การใช้ประโยชน์
และการทิ้งขยะที่ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม
ที่
1

๒

๓

4

โครงการ/
กิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้
ในการจัดการขยะ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
จัดการขยะ
ให้ความรู้ในเรื่อง เพื่อให้
การบาบัดน้าเสีย ประชาชนมี
ในครัวเรือน
ความรู้ในการ
บาบัดน้าเสีย
ฝึกอบรมและ
เพื่อให้
ศึกษาดูงานการ
ประชาชนมี
บริหารจัดการขยะ ความรู้ในการ
มูลฝอย
จัดการขยะ
รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้
ประชาชนใส่ใจ
ในการรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100
คน

ประชาชนมีความรู้ใน
การจัดการขยะ

ประชาชน 2,000
จานวน 5๐
คน

50 คน

ประชาชนมีความรู้ใน
การบาบัดน้าเสีย

งาน
สาธารณสุข
สานักปลัด

ตัวแทน
หมู่บ้าน
จานวน
๑๐๐ คน
ทุกหมู่บ้าน
ชุมชน

15,000

๑๐๐
คน

ประชาชนมีความรู้ใน
การจัดการขยะ

งาน
สาธารณสุข
สานักปลัด

2,000

15
หมู่บ้าน

ประชาชนมีความใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

งาน
สาธารณสุข
สานักปลัด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชน
จานวน
๑๐๐ คน

งบประมาณ
ปี 2560
3,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
สาธารณสุข
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน
ที่
1
๒
3
4

โครงการ/
กิจกรรม
ธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้
ประชาชนมี
รายได้จากขยะ
อบต.ออกมารับซื้อ เพื่อให้
ขยะในหมู่บ้าน
ประชาชนมี
รายได้จากขยะ
ฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อสร้างอาชีพ
จากขยะรีไซเคิล ให้ประชาชน
ขยะแลกของ

เพื่อลดขยะรี
ไซเคิล

เป้าหมาย

งบประมาณ
ปี 2560
จานวน 15 8,000
หมู่บ้าน
จานวน 15 ๑๒,๐๐๐
หมู่บ้าน
จานวน 15 ๒๐,000
หมู่บ้าน
จานวน 15 ไม่ใช้
หมู่บ้าน
งบประมาณ

จานวน
15
หมู่บ้าน
จานวน
15
หมู่บ้าน
จานวน
15
หมู่บ้าน
จานวน
15
หมู่บ้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนมีรายได้
งาน
เพิ่มขึ้น
สาธารณสุข
สานักปลัด
ประชาชนสามารถ
งาน
จาหน่ายขยะได้สะดวก สาธารณสุข
สานักปลัด
ประชาชนมีอาชีพ
งาน
เพิ่มขึ้น
สาธารณสุข
สานักปลัด
ขยะรีไซเคิลลดลง
งาน
สาธารณสุข
สานักปลัด

-๑4-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เอกชน พ่อค้าเร่รับซื้อของเก่า ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
ที่
1

๒

โครงการ/
กิจกรรม
จุดรวบรวมขยะ
อันตราย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
ปี 2560
จานวน 15 ๕0,000
หมู่บ้าน

เพื่อให้
ประชาชนนา
ขยะอันตราย
มารวมไว้ที่เก็บ
ที่มิดชิด
กาหนดข้อบังคับ เพื่อให้มี
จานวน 15 ไม่ใช้
ตาบลเรื่องพ่อค้าเร่ กฎหมายใน
หมูบ่ ้าน
งบประมาณ
รับซื้อของเก่า
การจัดการกับ
พ่อค้าเร่รับซื้อ
ของเก่า

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน
15
หมู่บ้าน

ประชาชนมีจุดทิ้งขยะ
อันตราย

จานวน
15
หมู่บ้าน

มีกฎหมายบังคับใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
สาธารณสุข
สานักปลัด
งาน
สาธารณสุข
สานักปลัด

บทที่ ๕
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอปท.
เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙- กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อกาหนด
เปูาหมายการดาเนินงานให้ชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์ภายใน ๑ ปี จึงกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองและหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
ที่
๑ ศึกษาทาความเข้าใจเอกสารแนวทางการปฎิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด”
๒ แต่งตั้งคณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ อปท.
3 จัดทาโครงการออกประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ อปท.
4 ออกประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ อปท. จานวน ๑๕
หมู่บ้าน
5 จัดทาร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ อปท.
6 ประชุมคณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ อปท. เพื่อให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ระดับ อปท.
7 จัดทาข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง หมู่บ้านชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
อปท.ตามหลัก ๓Rs
8 จัดทาฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย (ตั้งแต่เดือน
มกราคมปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน) แยกเป็นรายหมู่บ้าน/
ชุมชน
9 สนับสนุนทรัพยากรด้านข้อมูล องค์ความรู้
งบประมาณและอานวยความสะดวกให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชนและดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๕๙

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.บัวทอง

๒๐ กันยายน
๒๕๕๙
29 กันยายน
๒๕๕๙

สานักปลัด
อบต.บัวทอง
สานักปลัด
อบต.บัวทอง

10-15 ตุลาคม
2559

สานักปลัด
อบต.บัวทอง

17-21 ตุลาคม
2559
๔ พฤศจิกายน
2559

สานักปลัด
อบต.บัวทอง
สานักปลัด
อบต.บัวทอง

พฤศจิกายน
2559

สานักปลัด
อบต.บัวทอง

พฤศจิกายน
2559

สานักปลัด
อบต.บัวทอง

ตุลาคม 2559กันยายน 2560

สานักปลัด
อบต.บัวทอง

-๑6ลาดับ
กิจกรรม
ที่
๑0 จัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน”อย่าง
น้อย ๑ จุด ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
11 จัดตั้งกลุ่มที่สนใจและจัดกิจกรรมเสริมเพื่อลด/คัดแยก
ขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกวดหมู่บ้านสะอาดหน้ามอง
อบรมทาปุ๋ยหมัก ทาก๊าซชีวภาพ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากขยะ/วัสดุเหลือใช้ ฯลฯ
12 คณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ระดับ อปท. ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้
คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดองค์ความรู้หลัก ๓Rs
ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน
13 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
1) หมู่บ้าน/ชุมชน รายงาน อปท.
2) อปท.รายงานอาเภอ

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๙กันยายน 2560
ตุลาคม ๒๕๕๙กันยายน 2560

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.บัวทอง
งานการเกษตรงาน
สาธารณสุข
สานักปลัด
อบต.บัวทอง

ตุลาคม ๒๕๕๙กันยายน 2560

สานักปลัด
อบต.บัวทอง

ทุกสิ้นเดือน
ทุกวันที่ ๑ ของ
เดือน

กม.
สานักปลัด

ภาคผนวก
ภาคผนวก ข - ตารางบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ประกอบขยะมูลฝอย

อ้างอิง
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระยะ ๑ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙กันยายน ๒๕๖๐), สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙.
คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า , สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปีที่พิมพ์ 2553.
สรุปแบบสารวจข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการขยะ, สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง, ๑ มีนาคม
๒๕๕๙.

