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ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแกไขปญหาในพื้นที่ตองเรงแกไขปญหากําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคาง
สะสม เมื่อวั นที่ 7 สิงหาคม 2559 และได สั่ งการให ดําเนิ นการแกไขป ญหาขยะมูล ฝอย ในทุกมิติ ขับเคลื่ อน
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยใชหลักการ 3Rs คือ
การใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม โดยใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตน
ทางเพื่อปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น และผลักดันใหบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
หลักวิชาการ
เพื่อเปนการดําเนินการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทาง “ประชารัฐ”องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย
องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นายจําเริญ เครือตะมา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และแผนปฏิบัติการแกไขปญหาในพื้นที่ตองเรงแกไขปญหากําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคางสะสม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และไดสั่งการใหดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร สวนกลาง
สวนภูมิภาค และทองถิน่ ในทุกมิติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเกา) 2)สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนนการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตคนทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย
รวม กําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเนนการแปรรูปเปนพลังงานหรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 3)วางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4)สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน เนน
ใหความรูประชาชน และบังคับใชกฎหมายและคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติ
เห็ น ด ว ยกั บ แผนแม บ ทการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่ ก ระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม(ทส.) เสนอ และให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมรว มกับ
กระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ไดกลาวในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ ซึ่งเผยแพรออกอากาศ
เมื่อวันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนรูปธรรม และไดรับมอบหมาย
ใหกระทรวงมหาดไทยบูรณาการรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกาดรจัดทําแผนปฏิบัติการ
“ประเทศไทยไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1ป โดยใชหลักการ 3Rs คือ การใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมา
ใชใหมโดยมีเปาหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงรอยละ 5 จากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแนวทางปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ซึ่งมีหลักการสําคัญดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด อําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดใหเกิดผลตามเปาหมายอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ป โดยใชหลักการ 3Rs คือการใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม องคการบริหารสวนตําบล
วังเงิน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ขึ้น โดยใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางเพื่อปริมาณขยะมูล
ฝอย ที่เกิดขึ้น และผลักดันใหองคการบริหารสว นตําบลวังเงินบริหารจัด การขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ

1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลวังเงินและชุมชนมีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ ตามอํานาจหนาที่ ที่ตองทํา
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง
3) เพื่อเปนกรอบแนวทางใหองคการบริห ารส วนตําบลวั งเงิน และหน วยงานที่เ กี่ยวของนําไป
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ลดลงรอยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
1.3 เปาหมาย
ตําบลวังเงิน มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ สามรถลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของตําบลลดลงรอยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยมีเปาหมายการ
ดําเนินการ ดังนี้
1.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เขาสูระบบการกําจัดที่ปลายทางลดลง
1) รอยละ 100 ของสวนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
จัดกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน
2) รอยละ 40 ของหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเปนตนแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
3) รอยละ 100 ของหมูบาน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน”
1.3.2 จัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อ
ขยายผลสูการปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน และหมูบาน/ชุมชน
1.3.3 จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ การเพื่อกําหนดเป าหมายการดํ าเนิ น งานให ชั ด เจนและมีผ ลสั มฤทธิ์
ภายใน 1 ป และรายงานผลการใหกระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่กําหนด
1.4 กรอบแนวคิด
1.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแหง ชาติ ฉ บับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีกรอบ
แนวคิดการพัฒนาภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกภาค
สวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม ที่มีคนเปนศูนยกลางพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติ
ของกการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวตน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันให
พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความความสมดุลและยั่งยืนโดยนําทุนของประเทศ
ที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการ
พัฒนาประเทศที่สําคัญ ในสวนของการเสริมสราง ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญในการ
สรางความมั่นคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนรากฐานการผลิตภาค
เกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงทางภู มิอากาศและภั ย พิบั ติ ทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร างภู มิคุมกัน ด านการคาจากเงื่อนไขด า น
สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ทั้งนี้ภายใตการขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติในระดับตางๆที่สอดคลองกับสภาพสังคม และการกระจาย การพัฒนาลงสูพื้นที่ โดยยึด
หลั กการพั ฒ นาพื้น ที่ ภ ารกิจ และการมี ส ว นร ว ม(Area-Function-Participation) ในจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ดํ าเนิ น การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจากระดับชุมชนสูระดับประเทศและประเทศสูชุมชน ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน อยางบูรณาการใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพดวยกระบวนการ
สรางเครือขายคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกไขปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
1.4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2564) เรงรัดแกไข
ปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฏหมาย และกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปร
รูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิด การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนในชาติเพื่อการ
จัดการขยะอยางยั่งยืน โดยเรงก าจัดขยะมูลฝอย ตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับ ทองถิ่น สงเสริมการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ
รวมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแตตนทาง
จนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณ การผลิตขยะ และสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใชใหมใหมาก
ที่สุด สงเสริมการแปรรูป ขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเปนพลังงาน โดยใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับพื้นที่ ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะ
ซากผลิตภัณฑ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดวยมาตรการสงเสริมและมาตรการบังคับตั้งแตตนทางรวมไปถึง
การควบคุม การนําเขา จัดใหมีแหลงรวบรวมและแหลงรับกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยูทั่วประเทศ
พัฒนา ระบบควบคุมการขนสงของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู การ
จัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรู ปลูกจิตสํานึก และสรางความตระหนัก ใหประชาชน นักเรียน เยาวชน มีสวนรวมใน
การจัดการขยะอยางเปนรูปธรรม สงเสริมการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหาร จัดการขยะ โดยใช
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ทบทวนเกณฑการเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะ ที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
1.4.2 แผนจั ดการคุ ณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564 การจัด ทําแผนจั ดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดนอมน าพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง มาเป น แนวทาง ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเกิดความตระหนัก ตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
รอบคอบ เปนไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความ พอประมาณ มีความถูกตอง เหมาะสมและเปนธรรม เพื่อสราง
ภูมิคุมกันใหแกฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมุงถึงประโยชนแทจริงตอประเทศชาติ
ทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งยังใช เปนแนวทางในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นประกอบการตัดสินใจ และมีการบูรณาการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมที่ผสมผสานกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะนําไปสูการสราง
สมดุลและการพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ ไดนํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และยุทธศาสตร
การเติบโตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาเปนแนวทางการการจัดทําแผนฯ ฉบับนี้ดวย

1.5 นิยามและความหมาย
มูลฝอย หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส อ าหาร เถา มูล สั ต ว หรื อ ซากสั ต ว รวมตลอดถึ งสิ่ ง อื่น ใดที่ เ ก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เ ลี้ ย งสั ต ว ห รื อ ที่ อื่ น
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,2534)
ขยะมูลฝอย (solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นๆ และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนยกเวนวัสดุที่ไมใชแลวของ
โรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
ขยะยอยสลาย (compostable waste) หรือมูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะที่เนาเสียและยอยสลาย
ไดเร็ว สามารถนํามาหมักปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน แตจะไมรวมถึง
ซากสัตวหรือเศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยขยะที่ยอยสลายนี้เปนขยะที่
พบมากที่สุด คือพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยังใชได คือ ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือ
ใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน แกว กระดาษ เศษพลาสติก กลองเครื่องดื่มแบบ UHT กระปองเครื่องดื่ม
เศษโลหะ อะลู มิเ นีย ม ยางรถยนต เป นต น สํ าหรับ ขยะรี ไซเคิล นี้ เป นขยะที่พบมากเปน อัน ดั บสองในกองขยะ
กลาวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 2548)
ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือขยะที่มีองคประกอบหรือปนเปอน
วัตถุอันตรายชนิดตางๆ ซึ่งไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกรรมมัน
ตรังสี วัตถุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคาเคือง วัตถุอยางอื่นไม
วาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม เชน ถานไฟฉาย
หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี
เปนตน ขยะอันตรายนี้เปนขยะที่มักจะพบไดนอยที่สุด กลาวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดใน
กองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
ขยะทั่วไป (Generral waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะประเภทยอย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม
เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอน
เศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน สําหรับขยะทั่วไปนี้ เปนขยะที่มีปริมาณใกลเคียงกับขยะ
อันตราย กลาวคือ จะพบปริมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือความเขมขนซึ่งถามี
การสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยเหลานั้นแลว สามารถทําใหเกิดโรคไดกรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชใน
กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรคและ
การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ (กฎกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2548)
1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว และการใชสัตวทดลอง
2) วั ส ดุของมีคม เช น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําด ว ยแกว สไลด และ
กระจกปดสไลด
3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่ไดจากเลือด
สารน้ําจากรางกายมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี ผาก็อส ผาตางๆ และทอยาง
4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของตําบลวังเงิน
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
องคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลวั งเงิ น ได รั บ การยกฐานะจากสภาตํ า บลเป น องคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลเมื่ อ
พ.ศ.2539ตั้งอยูบานปงปาเปา หมูที่ 1 ตําบลวังเงินอําเภอแมทะ จังหวัดลําปางอยูหางจากที่วาการอําเภอแมทะ
ประมาณ 17 กิโลเมตรและหางจากศาลากลางจังหวัดลําปางประมาณ 30 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลบานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางและจังหวัดแพร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
อําเภอลองจังหวัดแพร
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลแมทะ และตําบลนาครัว อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศจะประกอบดวย พื้นที่ราบสูงสวนใหญลักษณะเปนลอนคลื่น มีเทือกเขาขนานอยูทาง
ทิศตะวันออก และทิศใตสลับกับเนินดินและภูเขาเตี้ย ๆ โดยมีแมน้ําจางไหลผานในเขตพื้นที่บานปงปาเปา หมูที่ 1
พื้นที่ของตําบลบางสวนอยูในเขตและติดตอเขตปาสงวนแหงชาติของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย โดยมีพื้นที่รวม
ทั้งสิ้น 51,667 ไร หรือประมาณ 82.59 ตารางกิโลเมตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศประกอบดวยฤดูกาลตาง ๆ แบงออกเปน 3 ฤดูกาลดังนี้
- ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นประมาณชวงเดือน
ธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22 – 27 องศาเซลเซียส
- ฤดูรอน จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 37 – 40
องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งฝนจะตกชุกมากในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลวังเงินมีจํานวนหมูบานในเขตการปกครอง รวม 9 หมูบาน มีจํานวน 1,318 ครัวเรือน โดยอยูในเขต
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวังเงิน แยกเปนรายหมูบานไดดังนี้
หมูที่
ชื่อหมูบาน
จํานวนครัวเรือน
1
ปงปาเปา
231
2
ทุงตอน
141
3
นาดู
199
4
นาดง
132
5
แพะใหม
173
6
ตนนอต
97
7
มาย
87
8
ปางมะโอ
159
9
มาย
122
ตําบลวังเงิน
1,341
2.2 การเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น ประกอบดวย
1. นายจําเริญ เครือตะมา
2. นายแทน อินสุ
3. นางอัฉราภรณ บุญเชียง
4. นายทาน หมื่นมูล

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน

สภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ประกอบดวย
1. นายบุญเทียน
ซอนคํา ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
2. นายกองเกียรติ
รินทาว ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
3. นายบุญชัย
นิลเปา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
4. นายโสภณ วงศใต
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 1)
5. นางพิมพ ชิยานุพงศ
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 1)
6. นางโสภา ยาไชยบุญเรือง ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 2)
7. นางจันทรจิรา ตันมล
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 2)
8. นางสาวศุภลักษณ แสนออน ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 3)
9. นายสุพรรณ ตันมล
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 3)
10. นางบุญสง ปวงคํา
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 4)
11. นายบาน สืบตา
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 4)
12. นายชูขาติ จะนอย
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 5)

13. น.ส.จินดาพร ลาวัลยประกาย ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 5)
14. นายสมศักดิ์ ลานกันทา
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 6)
15. นายสมเกียรติ จี๋เอย
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 6)
16. นายเฉลิม วงศอินตา
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 7)
17. นายบุญเลิศ ตาบุญ
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 8)
18. นายเทิน ทองนา
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 9)
19. นางกรรณิการ ปาลจาเร
ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน (หมู 9)
3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
หมูที่
ชื่อหมูบาน
1
ปงปาเปา
2
ทุงตอน
3
นาดู
4
นาดง
5
แพะใหม
6
ตนนอต
7
มาย
8
ปางมะโอ
9
มาย
ตําบลวังเงิน

ชาย
299
204
249
185
257
135
126
177
169
1,801

หญิง
300
193
259
179
258
127
142
179
191
1,828

รวม
599
397
508
364
515
262
268
356
360
3,629

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 2 แหง
1. โรงเรียนบานนาดู
2. โรงเรียนบานนาดง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงตอน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแพะใหม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางมะโอ
4.2 สาธารณสุข
ตําบลวังเงิน มีสถานบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบหมูบานในเขตตําบล 2 แหง ไดแก สถานีอนามัยบาน
ใหม ซึ่งตั้งอยูในเขตตําบลดอนไฟ รับผิดชอบในการใหบริการสาธารณสุข บานปงปาเปา หมูที่ 1, บานทุงตอน หมูที่
2 และบานวังเงิน หมูที่ 9 และสถานี อนามัยบ านแพะใหม ซึ่งตั้ งอยู ในเขตบ านแพะใหม หมูที่ 5 ตํ าบลวั งเงิน
รับผิดชอบในการใหบริการสาธารณสุขในเขตหมูบา นที่เหลือ จํานวน 6 หมูบาน

4.3 อาชญากรรม
ดานความปลอดภั ยในชี วิต และทรัพยสิ นไดมีการดํ าเนิน งานที่ให ความสําคัญตอชีวิ ตและทรั พย สิน ของ
ประชาชน โดยในตําบลมีสถานีตํารวจชุมชน จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในเขตบานปางมะโอหมูที่ 8 มีเจาหนาที่ตํารวจ
และอาสาสมัครประจําสถานีตลอด 24 ชั่วโมง และศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลวังเงิน ตั้งอยูใน
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังเงินซึ่งไดใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัย
4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติด ในพื้นที่มีปญหาเรื่องยาเสพติดบางแตไมมาก สวนใหญปญหายาเสพติดจะเปนการเสพ
เปนตน
4.5 การสังคมสงเคราะห
ตําบลวังเงิน ใหการชวยเหลือผูพิการมีการสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับคนพิการ จํานวน 304 ราย
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนสงสามารถเดินทางไดอยางสะดวกสบาย มีถนนสายหลักเขาสูตัวเมืองจังหวัดลําปาง และ
ถนนภายในหมูบานเชื่อมตอกัน
5.2การไฟฟา
ครัวเรือนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน แตมีบางครัวเรือนที่ปลูกสรางใหมตองขอตอกับขางบาน สําหรับไฟฟา
สองสวางยังมีบางสวนที่ยังไมทั่วถึงและมีปญหาชํารุด
5.3 การประปา
การประปา เปนระบบประปาหมูบาน ซึ่งทุกหมูบานมีระบบประปา แตปญหาที่พบมักเกิดจากน้ําไมเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค ระบบประปาคอนขางเกาเสื่อมโทรม
5.4 โทรศัพท
มีระบบโทรศัพทพื้นฐานและระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ตําบลวังเงิน มีการใหบริการดานไปรษณีย บริการที่บานนาดู หมูที่ 3 จํานวน 1 จุด

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
การเกษตรประชาชนสวนใหญปลูกขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง และถัว่ ลิสง
6.2 การประมง
การประมงเปนการประมงในครัวเรือนดําเนินการในสระเก็บน้ําของแตละครัวเรือน
6.3 การปศุสัตว
ในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตวเชน วัว กระบือ หมู ไก เปด
6.4 การทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก น้ําตกแมมา
6.5 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
ไดแก กลุมเย็บกระเปา บานทุงตอน หมูที่ 2, กลุมทําน้ําพริกเห็ดหอม บานปางมะโอ หมูที่ 8
6.6 แรงงาน
แรงงานเปนแรงงานภาคการเกษตร และแรงงานกอสรางเปนสวนใหญ
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานปงปาเปา หมูที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,020 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
1,049 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
899 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
100 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
972 ไร
บานทุงตอน หมูที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 4,662 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
644 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
1,200 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
0 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
2,818 ไร
บานนาดู หมูที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 7,149 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
941 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
1,300 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
50 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
4,858 ไร

บานนาดง หมูที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด 7,040 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
1,023 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
1,100 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
15 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
4,902 ไร
บานแพะใหม หมูที่ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,843 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
685 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
980 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
70 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
2,108 ไร
บานตนนอต หมูที่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด 6,564 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
524 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
810 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
10 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
5,220 ไร
บานมาย หมูที่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด 7,659 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
639 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
930 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
12 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
6,078 ไร
บานปางมะโอ หมูที่ 8 มีพื้นที่ทั้งหมด 11,555 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
504 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
1,200 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
20 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
9,831 ไร
บานวังเงิน หมูที่ 9 มีพื้นที่ทั้งหมด 5,233 ไร ดังนี้
- พื้นทีก่ ารเกษตร
751 ไร
- พื้นที่อยูอาศัย
1,150 ไร
- พื้นที่สาธารณะ
0 ไร
- พื้นที่อื่น ๆ
3,332 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร
บานปงปาเปา หมูที่ 1
- ปลูกขาว (นาป)
- ปลูกถั่วลิสง
- ปลูกลําไย
- อื่น ๆ
บานทุงตอน หมูที่ 2
- ปลูกขาว (นาป)
- ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
- ปลูกลําไย
- อื่น ๆ
บานนาดู หมูที่ 3
- ปลูกขาว (นาป)
- อื่น ๆ
บานนาดง หมูที่ 4
- ปลูกขาว (นาป)
- ปลูกถั่วลิสง
- ปลูกลําไย
- อื่น ๆ
บานแพะใหม หมูที่ 5
- ปลูกขาว (นาป)
- ปลูกถั่วลิสง
- ปลูกลําไย
- อื่น ๆ
บานตนนอต หมูที่ 6
- ปลูกขาว (นาป)
- ปลูกถั่วลิสง
- ปลูกลําไย
- อื่น ๆ
บานมาย หมูที่ 7
- ปลูกขาว (นาป)
- ปลูกถั่วลิสง
- อื่น ๆ

621 ไร
60 ไร
20 ไร
15 ไร
433 ไร
60 ไร
84 ไร
8 ไร
522 ไร
2 ไร

689 ไร
30 ไร
3 ไร
8 ไร
419 ไร
50 ไร
1 ไร
8 ไร
352 ไร
60 ไร
2 ไร
19 ไร
436 ไร
70 ไร
3 ไร

บานปางมะโอ หมูที่ 9
- ปลูกขาว (นาป)
- ปลูกกาแฟ
บานวังเงิน หมูที่ 9
- ปลูกขาว (นาป)
- ปลูกมันสําปะหลัง
- ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
- อื่น ๆ

26 ไร
210 ไร
362 ไร
18 ไร
810 ไร
5 ไร

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
แมน้ําจาง, ลําหวยแมมาย, ลําหวยแมตอน, ลําหวยแมตั๊บ
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
แหลงน้ําสํ าหรับ การอุปโภคและบริโ ภค ไดแก ระบบประปาหมูบ านและระบบประปาภูเขาที่มีครบทุก
หมูบาน
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนตําบลวังเงินสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
8.2 ประเพณีและงานประจําป
1)ประเพณียี่เปง
2) ประเพณีสลากภัตร
3) ประเพณีตานขาวจี่ขาวหลาม
4) ประเพณีเขารุกขมูล
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาที่มีลักษณะเดน เชน ศิลปะพื้นบาน เชน การรองจอย ซอ และดนตรีพื้นบาน สะลอ ซอ ซึง

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
ตําบลวังเงินมีแหลงน้ําที่สําคัญสําหรับการเกษตร ไดแกแมน้ําจาง, ลําหวยแมมาย, ลําหวยแมตอน, ลําหวย
แมตั๊บ
9.2 ปาไม
ปาไมในพื้นที่ตําบลแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ปาไมตามธรรมชาติและปาชุมชน โดยสภาพปาเปนปา
ผสมหลายชนิด ประกอบดวยปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ พรรณไมโดยทั่วไปประกอบดวย เหียง พลวง เต็ง รัง แดง
ประดู มะคาโมง สัก และอื่นๆ
9.3 ภูเขา
พื้นที่ตําบลวังเงินเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอนทอดตัวไปตามแนวทิศเหนือและทิศใต กั้นอาณาเขต
ระหวางจังหวัดลําปางและจังหวัดแพร ภูเขาที่สําคัญ ไดแก ดอยแมแตว, ดอยตอก, ดอยดินแดง, ดอยชาง, ดอยตั๊บ,
ดอยโตน, ดอยกิ่วตนหนุน
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ตํ า บลวั ง เงิ น มี ส ภาพพื้ น ที่ ที่ ใ กล แ นวเขา ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ สํ า คั ญ คื อ ป า ไม ลํ า น้ํ า คุ ณ ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติจัดอยูในคุณภาพที่ดี สภาพอากาศโดยปกติจะมีอากาศที่ดี ยกเวนในชวงฤดูแลงที่ประสบปญหา
หมอกควันไฟเต็มพื้นที่

สวนที่ 3
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน

3.1 วิสัยทัศน
วังเงินนาอยู หมูบานสีเขียว พัฒนาแหลงทองเที่ยว มีเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเรื่องเห็ดหอม
3.2 เปาประสงค/พันธกิจ
1. ปรับปรุงฟนฟู ระบบกําจักขยะมูลฝอยใหถูกหลักวิชาการ
2. มีการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสมอยางถูกหลักวิชาการ
3. กําหนดฟนที่หามเทกองขยะมูลฝอย
4. มีพื้นที่ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย
5. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอยางนอยรอยละ 5 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู
3.3 กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
3.3.1 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน พ.ศ. 2560-2564 มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอย
ใหม) โดยเนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวมกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเนนการใชนอย ใชซ้ํา หรือนํากลับมาใชใหมเพื่อทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
3) มีการออกเทศบัญญัต/ิ ขอบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4) สรางวินัยในชุมชนมุงสูการจัดการที่ยังยืน เนนใหความรูประชาชน และบังคับใช
กฎหมาย โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด นายอําเภอ เปนผูบริหารจัดการใน
ภาพรวมของอําเภอ และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน เปนผูบริหารในสวนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.3.2) ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดลําปาง
แผนปฏิ บั ติ การการบริ ห ารจั ด การขยะมูล ฝอยในชุ มชนองคการบริ ห ารส ว นตําบลวั งเงิน พ.ศ.
๒๕60-๒๕๖4 มี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด ลํ า ปาง ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.4 ยุทธศาสตรของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายองคการบริหารสวนตําบลวังเงิน
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/สวนราชการ/องคกรเอกชน
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใชถุงพลาสติกหรือโฟม
2) จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/สวนราชการ/องคกรเอกชน ใหถูกหลักวิชาการ
3) กําหนดเขตพื้นที่หามเทกองขยะมูลฝอย
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมูบาน/ชุมชน ละ 1 จุด โดย
ไมใหเกิดมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอมและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางนิสัยของคนในชุมชนในการนําขยะกลับมาใชใหม
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมใหครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง
2) สงเสริมใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล
3) สงเสริมการดําเนินงานชุมชนปลอดขยะ
4) สวนราชการ/องคกร กําหนดมาตรการใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ยุทธศาสตรที่ 3 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
แนวทางการพัฒนา
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเทศบัญญัต/ิ ขอบัญญัติดานการจัดการขยะมูลฝอยหรือ
ประกาศทองถิ่นในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
2) อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศเขตพื้นที่หา มเทกอง รวมถึงหามมิใหมีศูนยขน
ถายขยะมูลฝอยในเขตชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางวินัยของคนมุงสูการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) บังคับใชกฎหมาย
2) สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
3) ประชาสัมพันธ รณรงค ใหความรู การลด คัดแยกขยะที่ตนทาง
4) จัดกิจกรรมสรางนิสัยการจัดการขยะมูลฝอยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดในตําบลวังเงิน
5) สงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ตรวจสอบ ดําเนินคดีกับผูลักลอบทิ้งขยะ กากอุตสาหกรรม
7) สนับสนุนการใชสื่อมวลชนชวยปลุกกระแสสังคม เพื่อสรางวินัยคนในชาติใหมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย
8) สงเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการรายได
จากการซื้อขายขยะชุมชน

สวนที่ 4
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลวังเงิน
แผนงานเรงดวน ป 2562
ดําเนินการตั้งแต พฤษภาคม – กันยายน 2562 โดยดําเนินการดังนี้
- จัดศึกษาดูงาน ณ องคการบริหารสวนตําบลบางแค
30 พฤษภาคม 2562
-จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ประชาสัมพันธ รณรงค และสราง พฤษภาคม – กันยายน 2562
จิตสํานึกแกประชาชนในพื้นที่ในการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs การหาประโยชน
จากขยะรีไซเคิล และการนําขยะไปใชประโยชนอื่น เชน การจัดทําปุยอินทรีย
การจัดทําปุยน้ําหมักชีวภาพ การคัดแยกขยะ
-ขอความรวมมือ “ประชารัฐ” ตั้งแตภาคราชการ ภาคเอกชน พฤษภาคม – กันยายน 2562
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน รวมดําเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดการใชถุงพลาสติก โฟม และรณรงคใหใชถุงผา
-จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทใน
สิงหาคม –กันยายน 2562
สวนสาธารณะและสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบใหครบทุกแหง
-จัดใหมีเครือขาย “อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก” และอบรม
พฤษภาคม – กันยายน 2562
อบรม อถล.ใหมีความรูในเรืองของการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกการใช
ประโยชนจากขยะมูลฝอย
-สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบการ ภาคเอกชน ลด พฤษภาคม – กันยายน 2561
ละ เลิก การใชถุงพลาสติก โฟม หรือนําถุงพลาสติกและโฟม กลับมาใชประโยชน
หรือขอความรวมมือจากภาคเอกชน ไมใชถุงพลาสติกใสสินคา และใหสราง
แรงจูงใจ ใหแกประชาชนในการใชถุงผาแทน
-จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน พฤษภาคม – กันยายน 2562
ระดับทองถิ่น
-สนับสนุนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
พฤษภาคม – กันยายน 2562
พื้นที่ โดยการเผยแพรขอมูลขาวสาร และเปดชองทางใหประชาชนสามารถ
เสนอแนะ รวมตัดสินใจและรวมมือในการดําเนินโครงการ บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและขยะอันตรายตั้งแตตนทาง

แผนการจัดการตอเนื่อง
แผนงานที่ 1: สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใชถุงพลาสติกหรือโฟม
- สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใชถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรับปรุง ฟนฟู สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกหลักวิชาการ และหามเทกอง
แผนงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สวนราชการ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน ตองมีการคัดแยกขยะอยางถูกหลักวิชาการ
แผนงานที่ 3 : สงเสริมพื้นที่ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย
- พัฒนาพื้นที่ตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย และสงเสริมใหเปนศูนยเรียนรู
แผนงานที่ 4 : ออกขอบัญญัติทองถิ่นดานการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใชกฎหมาย
- สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเทศบัญญัต/ิ ขอบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศบัญญัต/ิ
ขอบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย
- ตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมายแกผูลักลอบทิ้ง/กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ไมถูก
หลักวิชาการ
แผนงานที่ 5 : สรางจิตสํานึก
- สรางความรับรูใหกับประชาชน เยาวชน ใหทราบถึงปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแตตนทาง และนํากลับมาใชประโยชน
ใหม
- จัดกิจกรรม big cleaning day ในหนวยงาน และชุมชน
- สงเสริมหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผูประกอบการลดการใชถุงพลาสติก และโฟม หรือ
วัสดุที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สถานศึกษากําหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด และ
สงเสริมใหคนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ 6 : การติดตามประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับสวนราชการ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชน

