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สวนท่ี 1

บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)ไดเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีตองเรงแกไขปญหากําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและ
ตกคางสะสม เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 และไดสั่งการใหดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอย ท้ังใน
กรุงเทพมหานคร สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน ในทุกมิติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ข้ันตอน คือ 1) กําจัด
ขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ี กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤต (ขยะมูลฝอยเกา) 2)สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนนการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแตคนทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม กําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเนนการแปรรูปเปน
พลังงานหรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 3)วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 4)สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน เนนใหความรูประชาชน และบังคับใชกฎหมายและ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นดวยกับแผนแมบทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) เสนอ
และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา)
ไดกลาวในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ ซึ่งเผยแพรออกอากาศเม่ือวันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 2559
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนรูปธรรม และไดรับมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยบูรณาการ
รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกาดรจัดทําแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1ป โดยใชหลักการ 3Rs คือ การใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหมโดยมีเปาหมาย
เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงรอยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ท้ังนี้
กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแนวทางปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่ง
มีหลักการสําคัญดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด อําเภอ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดใหเกิดผลตามเปาหมายอยางเปนรูปธรรม

เพ่ือใหการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป โยใชหลักการ 3Rs คือการใชนอย ใชซ้ํา  นํากลับมาใชใหม องคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
พ.ศ.2560-2561 ข้ึน โดยใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง
เพ่ือปริมาณขยะมูลฝอย ท่ีเกิดข้ึน และผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ
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1.2 วัตถุประสงค

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ ตามอํานาจหนาท่ี ท่ีตองทํา

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เขามามีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง

3) เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
นําไปบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอยในภาพรวมขององคการบรหิารสวนตําบลโสกกาม ลดลงรอยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
1.3 เปาหมาย

ตําบลโสกกาม มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัตราอยางมีประสิทธิภาพและถูก
หลักวิชาการ สามรถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของอําเภอลดลงรอยละ 5 จากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย โดยมีเปาหมายการดําเนินการ ดังนี้

1.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเขาสูระบบการกําจัดท่ีปลายทางลดลงรอยละ 5 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในป ๒๕๕๙

1) รอยละ 100 ของสวนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน

2) รอยละ 100 ของหมูบาน/ชุมชน  ในพ้ืนท่ีสามรถเปนตนแบบการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย

3) รอยละ 100 ของหมูบาน/ชุมชน มีการจัดตัง้ “จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน”
4) กากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย รอยละ 70 และขยะมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 85 ไดรับ

การกําจัดอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ
1.3.2 จัดประชุมมอบนโยบายดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

เพ่ือขยายผลสูการปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม และหมูบาน/ชุมชน
1.3.3 จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับอําเภอเพ่ือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหชัดเจน

และมีผลสัมฤทธิ์ ภายใน 1 ป และรายงานผลการใหกระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานท่ี
กําหนด

1.3.4 ใหองคกรปกครองสวนทองจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
1.4 กรอบแนวคิด

1.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มีกรอบ
แนวคิดการพัฒนาภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในทุก
ภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม ท่ีมีคนเปนศูนยกลางพัฒนา มีการ
เชื่อมโยงทุกมิติ ของกการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ัง มิติตัวตน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง
เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความความสมดุลและ
ยั่งยืน
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โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน พรอมท้ังเสริมสราง
ใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ ในสวนของการเสริมสราง ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญในการสรางความม่ันคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปนรากฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ัง
การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ท้ังนี้ภายใตการขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไปสูการปฏิบัติในระดับตางๆท่ีสอดคลองกับ
สภาพสังคม และการกระจาย การพัฒนาลงสูพ้ืนท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ีภารกิจ และการมีสวนรวม
(Area-Function-Participation) ในจังหวัดในพ้ืนท่ีดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจากระดับชุมชนสู
ระดับประเทศและประเทศสูชุมชน ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชน อยางบูรณาการใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพดวยกระบวนการสรางเครือขายคลัสเตอรท่ี
ตอบสนองตอการแกไขปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี

1.4.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559 แผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 เปนแผนระยะกลางท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสรางสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสงผลใหเกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตอการพัฒนาในหลายมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยตองพิจารณาบริบทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบดาน โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากแรงกดดันของ
กระแสแนวคิดและสถานการณตางๆท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงใหความสําคัญตอบทบาทหนาท่ี
เขมแข็งของภาคเอกชน สิทธิชุมชนและสงเสริมการกระจายอํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบตามแนวทางของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักรไทย พ.ศ.2560

1.4.3 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมภาคใต พ.ศ.
2555-2559 มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งเปนแผนท่ีกําหนด
กรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2555-2559) ท่ีทันตอ
สถานการณเพ่ือใหมีการปองกันและแกไขปญหามลพิษอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมีกรอบแนวคิดของแผน ดังนี้

1)ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ยานพาหนะและการคมนาคมขนสง โดยใหมีการจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง จนถึงปลายทาง และใหทุกภาค
สวนรวมในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานหรือเกณฑท่ีกําหนด รวมท้ังดําเนินการ
เปดเผยและเขาถึงขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
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2)จัดการมลพิษในระบบพ้ืนท่ีตามลําดับความสําคัญของปญหา
3)สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานจัดการน้ําเสีย ขยะมูลฝอย มูลฝอย

ติดเชื้อและของเสียอันตรายชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการมีการจัดการขยะอันตรายและสาร
อันตรายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

4)ประยุกตใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย (polluter pays principle :
ppp) การสนับสนุนการผลิตและการบริการ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

5)พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษใหเปนเอกภาพ ท้ังทางดานกฎหมาย  กฎระเบียบ
แผน และแนวทางการโดยประสานความรวมมือในการจัดการมลพิษท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ
และประชาชน

6)สงเสริมใหภาคประชาชนและผูมีสวนรวมในการแกไขปญหาโดยรณรงคประชาสัมพันธให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเขารวมดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ
1.5 นิยามและความหมาย

มูลฝอย หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือ
ท่ีอ่ืน (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,2534)

ขยะมูลฝอย (solid  waste) คือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว
หรือท่ีอ่ืนๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยท่ีเปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน
ยกเวนวัสดุท่ีไมใชแลวของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548)

ขยะยอยสลาย (compostable  waste) หรือมูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะท่ีเนาเสียและยอย
สลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน แตจะ
ไมรวมถึงซากสัตวหรือเศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวท่ีเกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยขยะท่ียอย
สลายนี้เปนขยะท่ีพบมากท่ีสุด คือพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ,
2548)

ขยะรีไซเคิล (Recyclable  waste) หรือมูลฝอยท่ียังใชได คือ ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุ
เหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน แกว กระดาษ เศษพลาสติก กลองเครื่องดื่มแบบ UHT กระปอง
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน สําหรับขยะรีไซเคิลนี้ เปนขยะท่ีพบมากเปนอันดับสองใน
กองขยะ กลาวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 2548)

ขยะอันตราย (Hazardous  waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือขยะท่ีมีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุ
อันตรายชนิดตางๆ ซึ่งไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค วัตถุกรรมมัน
ตรังสี วัตถุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคาเคือง วัตถุอยาง
อ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม เชน
ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนท่ีภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรย
บรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน ขยะอันตรายนี้เปนขยะท่ีมักจะพบไดนอยท่ีสุด กลาวคือ พบประมาณเพียง 3%
ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
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ขยะท่ัวไป (Generral  waste) มูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
ประเภทยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ียอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ี
ก่ึงสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน สําหรับขยะท่ัวไปนี้
เปนขยะท่ีมีปริมาณใกลเคียงกับขยะอันตราย กลาวคือ จะพบปริมาณ 3% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ
(กรมควบคุมมลพิษ, 2548)

ขยะมูลฝอยติดเช้ือ หมายความวา มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือความเขมขน
ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยเหลานั้นแลว สามารถทําใหเกิดโรคไดกรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึน
หรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลอง
เก่ียวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติด
เชื้อ (กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2548)

1)ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว และการใชสัตวทดลอง

2)วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทําดวยแกวสไลด และ
กระจกปดสไลด

3)วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑท่ีไดจาก
เลือด สารน้ําจากรางกายมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผาก็อส ผาตางๆ และ
ทอยาง

4)มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง
สวนท่ี 2

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของตําบลโสกกาม
2.1 สภาพท่ัวไป

ขนาดและท่ีตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลโสกกามอยูหางจากท่ีวาการอําเภอเซกาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ประมาณ 26 กิโลเมตรและอยูหางจากจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ 70 กิโลเมตรมีพ้ืนท่ี 42.7 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 26,670 ไร

อาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโสกกามมีลักษณะเปนท่ีราบสูงและราบลุมน้ําทวมถึงมีพ้ืนท่ีสําหรับทํา

สวนยางพารา,ทําไร ,ทําสวน ,ทํานาและองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ อบต.ทาดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต ติดตอกับ อบต.บานตอง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลบึงงาม อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อบต.บานตอง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ



-5-
2.2 พื้นท่ี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 42.7ตารางกิโลเมตรมี 12หมูบาน  เนื้อท่ีท้ังหมดรวม26,670 ไร

เขตการปกครอง
ตําบลโสกกามแบงเขตการปกครองเปนหมูบานมีหมูบานจํานวนท้ังสิ้น 12 หมูบาน มีจํานวน

ครัวเรือนท้ังสิ้น 1,7๔3 ครัวเรือนแยกเปนรายหมูบาน ดังนี้
หมูท่ี 1 บานโสกกาม จํานวน 237 ครัวเรือน
หมูท่ี 2 บานนาตาไก จํานวน 193 ครัวเรือน
หมูท่ี 3 บานยางเรียน จํานวน 125 ครัวเรือน
หมูท่ี 4 บานหนองปะตาง จํานวน 40 ครัวเรือน
หมูท่ี 5 บานบอพนา จํานวน 274 ครัวเรือน
หมูท่ี 6 บานดงสวาง จํานวน 185 ครัวเรือน
หมูท่ี 7 บานโนนสําราญ จํานวน 198 ครัวเรือน
หมูท่ี 8 บานหนองปลาดุก จํานวน 111 ครัวเรือน
หมูท่ี 9 บานถํ้าพระ จํานวน 66 ครัวเรือน
หมูท่ี 10 บานสําราญใต จํานวน 136 ครัวเรือน
หมูท่ี 11 บานโนนงาม จํานวน 117 ครัวเรือน
หมูท่ี 12 บานเจริญสุข จํานวน 128 ครัวเรือน

ประชากร

มีประชากรท้ังสิ้น 6,306คน  แยกเปนดังนี้

หมูท่ี ชาย หญิง รวม
1 435 419 854
2 333 308 641
3 212 181 393
4 69 64 133
5 470 442 912
6 355 296 651
7 351 348 699
8 175 184 359
9 119 102 221

10 295 265 560
11 228 221 449
12 234 200 434

รวมท้ังสิ้น 3,276 3,030 6,306
ความหนาแนนของประชากรประมาณ 144.73 คนตอตารางกิโลเมตร
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2.3การคมนาคม มีถนนติดตอระหวางตําบลโสกกามและอําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ท่ีสัญจรติดตอกัน

3 สาย
1. ถนนสายตําบลโสกกาม–อําเภอบึงโขงหลง–อําเภอเซกา
2. ถนนสายตําบลโสกกาม - ตําบลบานตอง - บานโนนจําปา-อําเภอเซกา
3. ถนนสายตําบลโสกกาม - ตําบลบานตอง–ตําบลเซกา - อําเภอเซกา

รายช่ือกํานัน/ผูใหญบานในเขตตําบลโสกกาม

หมู ช่ือหมูบาน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
๑ โสกกาม นายนาวิน   ประจักโก
๒ นาตาไก นายสายัณห   หัตถกิจ
๓ ยางเรียน นายรันตรัง   ปททุม
๔ หนองปะตาง นายนเรศ   ยมโคตร
๕ บอพนา นายทวี   ผลจันทร
๖ ดงสวาง นายอุดม   ชาวนาเผือ
๗ โนนสําราญ นายออย   โพคะนัน
๘ หนองปลาดุก นางกาญจนา   ชนะการี กํานันตําบล
๙ ถํ้าพระ นางหนูเรียน  ติสจันทร

๑๐ โนนสําราญใต นายคันทราช ปญญาพอ
๑๑ โนนงาม นายประครองศรี   เชียงแสน
๑๒ เจริญสุข ประยวน  โลหคํา

ลักษณะการประกอบอาชีพ
- ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ๘๐
- ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ ๑5
- ประกอบอาชีพรับจางและอ่ืนๆ รอยละ 5
2. สภาพทางเศรษฐกิจ

ผลผลิตท่ีสําคัญของตําบลไดแกการเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตวพืชท่ีปลูกไดแกยางพารา  ขาว
และมันสําปะหลัง

การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม ประกอบดวย

1. ปมน้ํามัน จํานวนท้ังหมด 13 แหง
- ปมขนาดใหญ จํานวน 3 แหง
- ปมน้ํามันหลอด จํานวน 6 แหง
- ตูน้ํามันอัตโนมัติ จํานวน 4 แหง

2. โรงสีขาว จํานวน 11 แหง
3. รานคาเบ็ดเตล็ด จํานวน 15 แหง
4. รานซอมรถ จํานวน 2 แหง
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3. สภาพทางสังคม

การศึกษา
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 4 แหง  ดังนี้

- โรงเรียนบานโสกกาม-นาตาไก ตั้งอยูหมู 8 บานหนองปลาดุก
- โรงเรียนบานบอพนา ตั้งอยูหมู 5 บานบอพนา
- โรงเรียนบานดงสวาง ตั้งอยูหมู 6 บานดงสวาง
- โรงเรียนบานโนนสําราญ-ยางเรียน ตั้งอยูหมู 10 บานโนนสําราญ

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง ดังนี้
- โรงเรียนโสกกามวิทยา ตั้งอยูหมู 1 บานโสกกาม

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน6แหง  ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโสกกาม ตั้งอยูหมู 1 บานโสกกาม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาตาไก ตั้งอยูหมู 2 บานนาตาไก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเรียน ตั้งอยูหมู 3 บานยางเรียน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอพนา ตั้งอยูหมู 5 บานบอพนา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสําราญ ตั้งอยูหมู 10 บานโนนสําราญ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงสวาง ตั้งอยูหมู 6 บานดงสวาง

สถาบันและองคกรทางศาสนา
 วัด จํานวน 8 แหง
 สํานักสงฆ จํานวน 6 แหง
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
● สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แหง
● ศูนยสาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน จํานวน 12 แหง
● อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 175 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
● สถานีตํารวจภูธร จํานวน 1 แหง
● อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 33คน
● ลูกเสือชาวบาน จํานวน 500 คน
● ไทยอาสาสมัครปองกันชาติ จํานวน 200 คน

ดานอ่ืนๆ
● โทรศัพทสาธารณะจํานวน 12 แหง
● อูซอมรถ ,ตูไปรษณีย ,หอกระจายขาว ,รานขายยา ,ศาลาพักรอน ,รานอาหาร ,รานขายของเบ็ดเตล็ด ,
โรงสีขาว ,บริการเหลานี้กระจายอยูตามหมูบานตาง ๆ
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4. สภาพโครงสรางพื้นฐาน

การคมนาคมและการขนสง
●ถนนสายหลักท่ีเชื่อมกับอําเภอ(ถนนลาดยาง 95% และถนนคอนกรีต 5%)
●ถนนภายในหมูบาน (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70% และถนนลูกรัง 30%)
การโทรคมนาคม
●ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข (สาขายอย) จํานวน 1 แหง
●อินเตอรเน็ตประชารัฐ จํานวน 12 แหง
ไฟฟา
ตําบลโสกกาม มีไฟฟาใชทุกครัวเรือนในสวนของไฟฟาสาธารณะนั้นทางตําบลโสกกามไดดําเนินการ

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือใหครอบคลุมทุกหมูบานและอํานวยความสะดวกตอประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจรไป
มาในเวลากลางคืน

แหลงน้ําธรรมชาติ
● ลําธาร , หวย จํานวน 5 สาย
● บึง , หนอง และอ่ืน ๆ จํานวน 3 แหง
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
● ฝาย จํานวน 9 แหง
● บอน้ําดิน จํานวน 2 บอ
● บอบาดาล จํานวน 36 บอ
● ระบบน้ําประปา จํานวน 8 แหง

5. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
● น้ําตกถํ้าพระ จํานวน 1 แหง
● บึงโขงหลง จํานวน 1 แหง

๒.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
1. ดานการบริหารการเมืองทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลโสกกามเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล
และมีโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 2 ฝายคือ

๒.1ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามมีฐานะเปนฝายนิติบัญญัติมีสมาชิกท่ีมาจากการ
เลือกตั้งหมูบานละ 2 คนตําบลโสกกาม มี 12 หมูบานมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกามจํานวน
24 คน

๒.2 ฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกามมีคณะผูบริหารจํานวน 3 คน คือนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอีก 2 คนทําหนาท่ีบริหารงานในองคการบริหารสวน
ตําบลใหเปนไปตามมติขอบังคับและแผนพัฒนาตําบล
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2. ดานการบริหารสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกามเปน

ผูบังคับบัญชาโดยมีการจัดแบงสวนราชการออกเปน 5 กองคือ
๒.1สํานักปลัดมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาดูแลสํานักงานปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล
๒.2กองคลัง มีนักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการในตําแหนงผอ.กองฯ ฯและดูแลกองคลัง
๒.3 กองชาง มีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลรักษาราชการในตําแหนงผอ.กองฯ และเปนผูดู

แลกองชาง
๒.4กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนักบริหารการศึกษา ผอ.กองฯดูแลกองการศึกษา

ศาสนา  และวัฒนธรรม
2.5 กองสวัสดิการสังคม มีนักบริหารงานสวัสดิการ ผอ.กองฯ ดูแลกองสวัสดิการสังคม

ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล(ดานบุคลากร)

บุคลากร
ขาราช
การ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ตาม
ภาร
กิจ

ลูกจาง
ทั่วไป

ระดับการศึกษา

ป. 4 ป. 6 ม. 3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท

สํานักปลัดฯ( 11) 6 - 3 2 - 1 - - - 2 4 4

กองคลัง( 6) 1 1 4 - - - - - - 3 2 1

กองชาง( 5) ๑ - 2 2 - - - - - 5 - -

กองการศึกษาฯ( 17) 7 1 7 2 - - - - - - 12 5

กองสวัสดิการสังคม(4) 2 - 2 - - - - - - 2 1 1

รวม (43) 17 2 18 6 - - - - - 1๒ 1๙ 11

คณะผูบริหาร ( 4 คน ) - - - - - 1 - - - 2 1

สมาชิกสภาฯ ( 24 ) - - - - - 6 8 8 1 1 - -

รวม ( 28 ) - - - - - 6 9 8 1 1 2 1
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3. ดานงบประมาณ
งบประมาณในการจัดทํางบประมาณท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลมีรายไดจากการจัดเก็บภาษี

และมีรายจายตามแผนงานดังนี้

ปงบประมาณ งบประมาณ (รับจริง)(บาท) งบประมาณ (จายจริง) (บาท)

255๕ ๒๐,๑๒๕๘๑๑.๘๘ ๑๘,๘๙๘,๔๗๐.๔๓
255๖ ๒๒,๙๕๙,๒๒๘.๖๑ ๒๐,๖๑๕,๐๑๘.๔๑
255๗ ๒๓,๐๔๓,๒๔๗.๒๕ ๒๑,๒๑๕,๗๙๐.๖๙
2558 25,136,804.72 16,012,213.83
2559 21,150,858.40 19,090,970.00

๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ อปท.
1) ตําบลโสกกามมีเนื้อท่ีประมาณ 42.70 ตารางกิโลเมตร เปนท่ีราบสูงและราบลุมน้ําทวมถึงติด

กับเขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว ติดกับเขตพ้ืนท่ีชุมน้ําโลกบึงโขงหลง มีลําหวยหลายสายและมีหนองคลอง
บึงเหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา และทําสวนยางพารา ฯลฯ

2) พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อยูติดตําบลทาดอกคํา  ตําบลบานตอง  ตําบลบึง
โขงหลง ซึ่งมีเสนทางการจราจรหลายสายท่ีสามารถเดินทางไปยังอําเภอท่ีอยูใกลเคียง   ทําใหมีความ
สะดวกในการเดินทางและในการขนสงผลิตภัณฑจากเมืองสูทองถ่ินและสินคาเกษตรสูอําเภอใกลเคียง

3) มีศูนยการเรียนชุมชน ทําใหมีการรวมกลุมอาชีพตางๆและเรียนรูในการประกอบอาชีพ
ประกอบกับมีบุคลากรจากหนวยงานของรัฐท่ีคอยใหคําแนะนําทําใหมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

4) มีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน   โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนยการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาสามารถเดินทางไดสะดวกรวดเร็ว ทําให
สามารถสงเสริมพัฒนาการศึกษาเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5) ประชาชนมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเก้ือกูลมีความปรองดอง  มีความสามัคคี
ซึ่งจะสามารถสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชนเปนไปไดงาย
และมีประสิทธิภาพ

6) มีการรวมกลุมประชาชนในการพัฒนาอาชีพและรายไดหลายกลุมและมีการดําเนินการอยาง
จริงจังซึ่งหากไดรับการสงเสริมสนับสนุนจะสามารถพัฒนาอาชีพและสามารถสรางรายไดใหแกชุมชนไดเปน
อยางดี

7) มีขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินอันดีงามท่ีไดสืบทอดกันมายาวนาน  ไดแก  ประเพณีบุญ
มหาชาติ    ประเพณีสงกรานต  ประเพณีเขาพรรษา   เปนตน

8) ตําบลโสกกามมีทรัพยากรปาไม  ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดเหมาะแกการศึกษาคนควา
และวิจัย

9) มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงหลายแหง  เชน  เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว  น้ําตกถํ้าพระและ
บึงโขงหลง  พรอมมีสํานักสงฆหลายแหงตั้งอยูตามเชิงเขา  ซึ่งเหมาะแกการเผยแผพุทธศาสนา
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สวนท่ี 3

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

3.1 วิสัยทัศน
ตําบลโสกกาม รักสะอาด  พ่ีนองทุกคนรวมคิด สรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะ

3.2 เปาประสงค/พันธะกจิ
1 คัดแยกขยะจากตนทาง
2 มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมอยางถูกหลักวิชาการ
3 มีพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย
4 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอยางนอยรอยละ 5 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีอยูภายใน 1 ป

(พ.ศ. 2560-2561)
3.3 กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

3.3.1 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม พ.ศ. 2560-
2561มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีคัดแยกขยะแตละหมูบาน

2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูล
ฝอยใหม) โดยเนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวมกําจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเนนการใชนอย ใชซ้ํา หรือนํากลับมาใชใหมเพ่ือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด

3) มีการออกเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย

4) สรางวินัยในชุมชนมุงสูการจัดการท่ียังยืน เนนใหความรูประชาชน และบังคับใช
กฎหมาย โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด นายอําเภอ เปนผูบริหารจัดการ
ในภาพรวมของอําเภอ และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนผูบริหารในสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

3.3.2) ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดบึงกาฬ

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๑ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน
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3.4 ยุทธศาสตรของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/สวนราชการ/องคกรเอกชน
แนวทางการพัฒนา

1) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใชถุงพลาสติกหรือโฟม
2) จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/สวนราชการ/องคกรเอกชน ใหถูกหลักวิชาการ
3) การคัดแยกขยะจากตนทาง
4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีท่ีจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมูบาน/ชุมชน ละ 1

จุด โดยไมใหเกิดมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอมและประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางนิสัยของคนในชุมชนในการนําขยะกลับมาใชใหม

แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมใหครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง
2) สงเสริมใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล
3) สงเสริมการดําเนินงานชุมชนปลอดขยะ
4) สวนราชการ/องคกร กําหนดมาตรการใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ยุทธศาสตรท่ี 3การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

แนวทางการพัฒนา
1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเทศบัญญัต/ิขอบัญญัติดานการจัดการขยะมูลฝอยหรือ

ประกาศทองถ่ินในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศเขตพ้ืนท่ีหามเทกอง รวมถึงหามมิใหมีศูนยขนถาย

ขยะมูลฝอยในเขตชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางวินัยของคนมุงสูการบริหารจัดการขยะท่ีย่ังยืน

แนวทางการพัฒนา
1) บังคับใชกฎหมาย
2) สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
3) ประชาสัมพันธ รณรงค ใหความรู การลด คัดแยกขยะท่ีตนทาง
4) จัดกิจกรรมสรางนิสัยการจัดการขยะมูลฝอยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และสถานศึกษาทุกสังกัดในตําบลโสกกาม
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5) สงเสริมการใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ตรวจสอบ ดําเนินคดีกับผูลักลอบท้ิงขยะ กากอุตสาหกรรม
7) สนับสนุนการใชสื่อมวลชนชวยปลุกกระแสสังคม เพ่ือสรางวินัยคนในชาติใหมีสวนรวมใน

การจัดการขยะมูลฝอย
8) สงเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจชุมชนเพ่ือบริหารจัดการ

รายไดจากการซื้อขายขยะชุมชน

สวนท่ี 4

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลโสกกาม

4.1 แผนงานระยะเรงดวน (ปงบประมาณ 2560)

แผนงานท่ี 1: สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใชถุงพลาสติกหรือโฟม

- สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใชถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนสวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ปรับปรุง ฟนฟู สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกหลักวิชาการ และหามเทกอง

แผนงานท่ี 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สวนราชการ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

- สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน ตองมีการคัดแยกขยะอยางถูกหลัก
วิชาการ

แผนงานท่ี 3 : สงเสริมพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย

- พัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนยและสงเสริมใหเปนศูนยเรียนรู

แผนงานท่ี 4 : ออกขอบัญญัติทองถ่ินดานการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใชกฎหมาย

- สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเทศบัญญัต/ิขอบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศ
บัญญัต/ิขอบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย

- ตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมายแกผูลักลอบท้ิง/กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลท่ีไม
ถูกหลักวิชาการ
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แผนงานท่ี 5 : สรางจิตสํานึก

- สรางความรับรูใหกับประชาชน เยาวชน ใหทราบถึงปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแตตนทาง และนํากลับมาใช

ประโยชนใหม
- จัดกิจกรรม big cleaning day ในหนวยงาน และชุมชน
- สงเสริมหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผูประกอบการลดการใชถุงพลาสติกและโฟม

หรือวัสดุท่ีไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สถานศึกษากําหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด

และสงเสริมใหคนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการใชสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนงานท่ี 6 : การติดตามประเมินผล

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับสวนราชการ/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคเอกชน

สวนท่ี 5

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล

1. ตําบลแตงตั้งคณะดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับอําเภอ โดยมีอําเภอเปน
ประธานคณะทํางาน มีอํานาจหนาท่ีดังนี้

1)จัดทําแผนระดับตําบล เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานใหทุกหมูบาน/ชุมชนมีการ
ดําเนินการคัดแยกขยะ

2)กําหนดใหมีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนอยางนอยหมูบานละ 1 จุด

3)กําหนดใหมีจุดรวบรวมขยะอันตรายอยางนอยหมู/ชุมชน เพ่ือนําไปดําเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ระดับอําเภอ

4)ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”
เสนอนายอําเภอเซกา

5)หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากอําเภอ
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2.องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะทํางานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด
สะอาด”ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธาน
คณะทํางานมีอํานาจหนาท่ีดังนี้
1)รวบรวมและวิเคราะหขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
2)จัดทําแผนปฏิบัติการระดับทองถ่ิน โดยการประชาคมหมูบาน เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมายในการ
ดําเนินงานใหแกหมูบาน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี
3)กําหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายอยางนอยหมูบาน/ชุมชน แหงละ ๑ จุด
4)ถายทอดองคความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี
5)สนับสนุนงบประมาณดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมูบาน/ชุมชน เพ่ือนําไปดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการในระดับทองถ่ิน
6)ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด
สะอาด”เสนอตอนายอําเภอ
7)หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน


