






  
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 

ระหว่าง 
อำเภอกันทรลักษ์ กับ  ทต.หนองหญ้าลาด 

กำนันตำบลหนองหญ้าลาด 

  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างอำเภอกันทรลักษ์ กับ ทต.หนองหญ้าลาด และ กำนัน
ตำบลหนองหญ้าลาด ได้ตกลงร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน  โดยแบ่งการ
ดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลาง
ทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้ รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และหลักการ “ประชารัฐ” โดยมี
เจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้   
  1. ครัวเรือนในพื้นท่ี ร้อยละ 100 มีการจัดทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการถนนในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 สายทาง ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการดำเนินโครงการ “1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
  3. ครัวเรือนร้อยละ 70 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก” เพ่ือส่งเสริม 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
  4. หมู่บ้านชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน  
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือ
ขยะเปียก  
  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดการขยะ ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
  7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำโครงการ “1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข 5 ส.” อย่างน้อย 2 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  8. ส่งเสริมและนำประชาชนในพ้ืนที่ งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดการใช้ถุงพลาสติก 
และงดใช้น้ำดื่มท่ีมีพลาสติกหุ้มฝาขวด (No cap seal) ในการจัดโรงทาน/เรือนอ่ิมบุญ 
  9. จัดให้มีการดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 
รวมทั้งหลุมทิ้งขยะเปียกสำหรับทิ้งเศษอาหารหรือขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ในบริเวณพ้ืนที่จัดโรงทาน 

10. ส่งเสริมประชาชนในพ้ืนที่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการขยะตามหลัก 3ช  
(ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช ในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน และ
จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน 
  11. ลดการใช้ป้ายไวนิลเป็นฉากหลัง หรือ background ในห้องประชุม (ขอความร่วมมือฉาย 
Power Point ขึ้นจอแทน) 
  12. งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดการใช้ถุงพลาสติก ในการจัดอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ในการจัดประชุม/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในความรับผิดชอบ 
 

/13. งดใช้น้ำดื่ม... 
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  13. งดใช้น้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (No cap seal) ในการจัดประชุม/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
ในความรับผิดชอบ 

   

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ อำเภอกันทรลักษ์ กับ ทต.หนองหญ้าลาด และ กำนัน 
ตำบลหนองหญ้ าลาด ได้แสดงเจตนารมณ์ และจะถือปฏิบัติตาม จึงลงนามร่วมกัน ไว้ เป็ นหลักฐาน                
เมื่อวันที่   2   กุมภาพันธ์  2564 

 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)  
    (นายธนิต    พันธิ์หินกอง)         (นายวีระพล   คงศรี) 
               นายอำเภอกันทรลักษ์            ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
          นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
 
 
 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)  
     (นายสุทัศ อาวะริ)         (นางสาวนัยนา  เหล่าหล้า) 
        กำนันตำบลหนองหญ้าลาด                         ท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 

ระหว่าง 
อำเภอกันทรลกัษ์ กับ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  

และศาสนสถานในพ้ืนที่ ทต.หนองหญ้าลาด  

  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างอำเภอกันทรลักษ์ กับ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
และศาสนสถานในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ตกลงร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ  ได้แก่ ต้นทาง คือ  การลดปริมาณขยะและส่งเสริม
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะ
มูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ 
และหลักการ “ประชารัฐ” โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้   
  1. ศาสนสถานมีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 
  2. ศาสนสถานดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก หรือหลุมทิ้งขยะเปียกในช่วงที่มี
การจัดโรงทาน หรือการบริหารจัดการขยะอินทรีย์  
  3. ศาสนสถานดำเนินการจัดหรือร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดการขยะ อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
  4. ศาสนสถานประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการเป็นเจ้าภาพจัดโรงทาน  
ให้งดใช้โฟมบรรจุอาหารและลดการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่มาทำบุญใช้น้ำดื่ม 
ที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (No cap seal) 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ อำเภอกันทรลักษ์ กับ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
และศาสนสถานในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้แสดงเจตนารมณ์และจะถือปฏิบัติตาม จึงลงนาม
ร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่   1  กุมภาพันธ์  2564 

 
(ลงชื่อ)           (ลงชื่อ)        

(นายธนิต  พันธ์หินกอง)        (พระอธิการวิชัย วิสารโท) 
 นายอำเภอกันทรลักษ์                    เจ้าอาวาสวัดบ้านแก 

 
(ลงชื่อ)           (ลงชื่อ)   
        (พระมหามนูญ  จิตตนายโก)                    (พระถนอม ปภากโร) 

                   เจ้าอาวาสวัดกระบี่                                เจ้าอาวาสวัดดงก่อเจริญธรรม 
 
 

(ลงชื่อ)                                                (ลงชื่อ)                                        
         ( พระสังเวียน  จนทสีโล )                 (พระยุทธทา จิรฎฐิโก) 
                 เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญ                               เจ้าอาวาสวัดป่าสวนสงฆ์ดำรงพุทธธรรม 
             
            

 



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 

ระหว่าง 
อำเภอกันทรลักษ์ กับ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  

และสถานประกอบการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ 
ในพ้ืนที่ ทต.หนองหญ้าลาด  

 
  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างอำเภอกันทรลักษ์ กับ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    
และสถานประกอบการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   
ได้ตกลงร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน  โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น    
3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำ
ระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการ โดยใช้หลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และหลักการ “ประชารัฐ” โดยมีเจตนารมณ์   
และรายละเอียด ดังนี้   
  1. มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 
  2. ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก หรือบริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
  3. ดำเนินการจัดหรือร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ  
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
  4. ลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหารและลดการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ใช้บริการ/ลูกค้าใช้น้ำดื่มที่ไมม่ีพลาสติกหุ้มฝาขวด (No cap seal) 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ อำเภอกันทรลักษ์ กับ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด     
และสถานประกอบการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   
ได้แสดงเจตนารมณ์และจะถือปฏิบัติตาม จึงลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม 2563 

 
(ลงชื่อ)           (ลงชื่อ)        

(นายธนิต  พันธ์หินกอง)          (นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีทะโน) 
 นายอำเภอกันทรลักษ์          เจ้าของ/ผู้จัดการ 7- ELEVEN (ปตท.กระบี่) 
 

(ลงชื่อ)           (ลงชื่อ)   
            (นายเสรี  กลิ่นพิกุล)             (นายวรรณนิกร  อุบลเกษม) 

             เจ้าของร้านเสรีเขียงหมู หมู่ที่ 16                   เจ้าของ กันทรบุรี บูทิค รีสอร์ท หมู่ที่ 11 
 

(ลงชื่อ)           (ลงชื่อ)   
           (นางสาวรติยา  เครือแปรง)                       (นางสาวจันทิมา  บุญศร)ี 

               เจ้าของร้านผกาแก้ว หมู่ที่ 16         เจ้าของร้านพ่อช่วยของชำ หมู่ที่ 1๐ 
 

  
 

/(ลงชื่อ)... 
 

 


