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แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

******************* 
1. แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) และนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)   
ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 257 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม                
และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัด
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ“ตามแนวทาง”ประชารัฐ”ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย      
ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อย
ละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๘.๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๗,๗๘๑ ไร่  มีอาณาเขตติดต่อตำบลจานใหญ่ ตำบล      
ทุ่งใหญ่ ตำบลเมือง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และตำบลหนองหญ้าลาด เป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม/ชุมชนเมือง กึ่งชนบท  
มีหน่วยงานราชการ สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม โรงงาน รีสอร์ท ชุมชนที่พักอาศัย โรงเรียนระดับประถม/
มัธยม  ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย เป็นต้น ลักษณะสังคมมีจำนวนประชากร  7,361  คน     จำนวนครัวเรือน 
2,448  ครัวเรือน  การอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม อาชีพรองคือรับจ้าง ค้าขาย
ร้านอาหาร สินค้าเบ็ดเตล็ด  เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่หมู่บ้าน สถานศึกษา อาคารหน่วยงาน
ภาครัฐ    และเอกชน  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  หรือเพ่ือรณรงค์/ส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) 
ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ภายในเขตพ้ืนที่  
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการจัดการมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด”3Rs ประชารัฐ เพ่ือเป็นจังหวัดสะอาด ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรลักษ์ ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางลดลง 
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี 25๖3 

2. ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการจัด
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

3. ร้อยละ40 ของหมู่บ้านในพ้ืนที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านชุมชนมีการจัดตั้ง จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย  ร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อร้อยละ 85 ได้รับการกำจัดอย่าง

ถูกต้อง ตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชนหมู่บ้าน  
3.2 ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพ่ือลด

ปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย 
3.3 ให้มีชุมชน/กลุ่มเป้าหมายนำร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่

ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
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3.4 ให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ  
4.ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       4.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ – 256๔) ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หน้า 127        
ลำดับที่  6  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  หน้า  150  โครงการ
รณรงคก์ารคัดแยกขยะก่อนทิ้ง   งบประมาณ ตั้งไว้  5,000 บาท 
5.พื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมาย 

5.๑ พื้นที่ดำเนินการ  
พ้ืนที่ดำเนินการ แสดงชุมชน/หมู่บ้าน หรือสถาบันการศึกษา/โรงเรียนต่างๆ ที่จะดำเนินโครงการ พ้ืนที่

เป้าหมายและกำหนดจุดพ้ืนที่ที่จะดำเนินกิจกรรมหลักๆ ที่ทำในพ้ืนที่ โดยตรง เช่น จุดก่อตั้งธนาคารขยะในชุมชน/
โรงเรียน จุดก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็ก หรือการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน               
จุดรวบรวมขยะอันตราย เป็นต้น 

5.2  กลุ่มเป้าหมาย 
5.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลักคือตัวแทนแกนนำครอบครัวหมู่บ้านละ  2 คน   จำนวน  12  

หมู่บ้าน    รวมทั้งสิ้น จำนวน   30  คน 
            5.2.2 กลุ่มเป้าหมาย จุดรวบรวมขยะอันตราย  ๑๒  จุด  จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน  2564  –  สิงหาคม 2565 
          6.1 แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน 

การดำเนินการ ได้กำหนดแผนงานหลักและชื่อกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการประกอบด้วย ๔ แผนงาน            
ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะครบทั้ง ๔ ประเภทตามที่กำหนด (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล                
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) โดยต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ กิจกรรมอาจดำเนินการได้มากกว่าที่กำหนด ตามความเหมาะสม 

- แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน  
- คัดเลือกคณะกรรมการแกนนำด้านการจัดการขยะในหมู่บ้าน 
- คัดเลือกแกนนำครัวเรือน ตัวแทนส่วนราชการ ภาคเอกชน หมู่บ้านละ  2  คน 
- ประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือน/ ตัวแทนหน่วยงาน/ตัวแทนร้านค้า/ ตัวแทนโรงเรียนเข้ารับการอบรม 

ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
- แกนนำร่วมกันชั่งน้ำหนักขยะรายครัวเรือนก่อนดำเนินการ ห่างกัน 3 เดือน เพ่ือเปรียบเทียบและ

ประเมินการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับปัญหาขยะในหมู่บ้าน  
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6.2 ตารางเวลาการทำงาน ( ระบุเฉพาะชื่อกิจกรรมและทำสัญลักษณ์แถบสีทึบ )      

แผนงาน /กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน (8 เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
๑.๑ การอบรมให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ 

        

๑.๓ การศึกษาดูงานใน
พ้ืนที่/ชุมชนใกล้เคียง 

        

แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล  

 
      

๒.๓ การคัดแยกขยะ
อันตราย 

        

๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป         

แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวมรวบ บำบัด  หรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์) 
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์         

๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล         

๓.๓ การจัดการขยะอันตราย         

๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป         

แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน 
๔.๑ การติดตาม ประเมินผล         

๔.๒  สรุปผล และการจัดทำ
รายงาน 
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6.3 ตารางแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน (ตารางแนวนอน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะดำเนินการภายใต้แผนงานหลักท้ัง ๔ แผนงานให้มีความชัดเจน) 

แผนงาน/กิจกรรม 
(ทำอะไร) 

วิธีการดำเนินงาน 
(โดยใคร อย่างไร ที่ไหน) 

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
(เพ่ือใคร/ระบุจำนวนหรือ 
ดำเนินการในพ้ืนที่ไหน) 

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน  

แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการ
คัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 

๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
 

๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชน
ใกล้เคียง       

-การบรรยาย 
-การอภิปรายและการจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติเลือกคณะกรรมการ แกน
นำด้านการจัดการขยะในชุมชน 
-แกนนำชุมชนร่วมกับ จนท.ชั่งน้ำหนักขยะรายครัวเรือนก่อ-หลัง
ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือนเพ่ือเปรียบเทียบ และประเมินการมีส่วน
ร่วมและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะในชุมชน 
 

-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยชุมชน 
 

-ศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ  
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เพ่ือสร้างความตื่นตัวและรับรู้  
ที่เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนสร้างแรงขับเคลื่อนที่จะดำเนินกิจกรรม 
การลดขยะให้ เกิดผล เนื่องจากหมู่บ้านที่ ไปศึกษาดูงานนั้น      
เป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะโดยชุมชน    
ของโครงการ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการชุมชน -รวบรวม
ข้อมูลปริมาณขยะ  ณ  แหล่งกำเนิดจากหมู่บ้านและโรงเรียน 
-เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิดกับปริมาณขยะ   
ที่เก็บขนไปกำจัด เพ่ือหาสาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไข 

-แกนน ำห มู่ บ้ าน   1 2  ห มู่ บ้ าน
หมู่บ้านละ  2 คน 
 
-แกนนำชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต.
หนองหญ้าลาด จำนวน  30  คน 
ผู้บริหารคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
 
-ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 12 ป้าย 
 
-ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบดีเด่น 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และสามารถในด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น 
-มีคณะกรรมการจัดการขยะโดยชุมชน 
-มีเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 
-ราษฎรในหมู่บ้านร่วมรับทราบปริมาณ
ขยะมูลฝอย 
-ราษฎรในหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ หา
ได้แนวทางจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่  
การจัดการขยะอินทรีย์ และการจัดการ
ขยะรีไซเคิล  
-แบบสรุปผลการศึกษาปริมาณขยะ                     
ณ แหล่งกำเนิด และองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอย นำเสนอต่อคณะผู้บริหาร
และผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้อง เพ่ือรับทราบ
ร่วมมือกันแก้ไขและพัฒนา 
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แผนงาน/กิจกรรม 
(ทำอะไร) 

วิธีการดำเนินงาน 
(โดยใคร อย่างไร ที่ไหน) 

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
(เพ่ือใคร/ระบุจำนวนหรือ 
ดำเนินการในพ้ืนที่ไหน) 

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน  

แผนงานที่ 2กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน ร้านค้า โรงเรียน 
2.3 การคัดแยกขยะอันตราย 
 
 
2.4 การคัดแยกขยะทั่วไป 

-จัดทำที่ทิ้งขยะอันตรายในจุดต่างๆในหมู่บ้าน และโรงเรียน โดย 
ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เพ่ือรอการเก็บรวบรวมไปยังสถานี      
รวมขยะอันตรายเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
-กิจกรรมแยกขยะทั่วไป แบ่งเป็นขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะ
อินทรีย์ประดิษฐ์ทำกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสร้างระบบในการทิ้งขยะ
ทั่วไป และคืนความสะอาดให้ถนนในชุมชน  

-แกนนำ หมู่บ้านละ 2 คน 
จำนวน  12 หมู่บ้าน  
 
 
 
 

-ปริมาณขยะลดลงจากกิจกรรมการ           
คัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
(ระบุปริมาณกิโลกรัม..........ต่อวัน) 
 
 
 

แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท(เก็บ รวบรวม บำบัด หรือกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ 
3.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ 
 
 
 
3.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล 
 
 
 
 
 
3.3 การจัดการขยะรีไซเคิล 
 
 

-กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และน้ำที่ได้เป็นปุ๋ยน้ำ
บำรุงผัก และบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน 
-จัดทำปุ๋ยหมักจากเศษไม้ เศษหญ้าและเศษอาหาร เป็นปุ๋ยผัก
เพาะกล้าไม้ในครัวเรือน/ชุมชน 
-กิจกรรมเลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์แอฟริกากำจัดขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน และสร้างรายได้ในครัวเรือนจากปุ๋ยมูลไส้เดือน 
-กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน และโรงเรียน มีการรับ
สมัครสมาชิก และให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายกับธนาคารขยะ
รีไซเคิล และมีการบันทึกลงสมุดบัญชี คล้ายระบบธนาคารทั่วไป 
สามารถเบิกถอนเป็นหรือฝากไว้ก็ได้ 
-สำหรับธนาคารขยะในโรงเรียนอาจเก็บเป็นเงินออมสำหรับ
นักเรียน 
 

- แกนนำ หมู่บ้านละ 2 คน 
จำนวน  12 หมู่บ้าน 

 
 

12 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

12 หมู่บ้าน 
 
 

-ปริมาณขยะลดลงจากกิจกรรมจัดการ
ขยะที่ต้นทาง(ปริมาณ.....กิโลกรัมต่อวัน) 
 
 
 12หมู่บ้าน มีจุดรวบรวมขยะอันตราย 
 
 
 
 
 
ปริมาณขยะลดลงจากกิจกรรมจัดการ
ขยะที่ต้นทาง 
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แผนงาน/กิจกรรม 
(ทำอะไร) 

วิธีการดำเนินงาน 
(โดยใคร อย่างไร ที่ไหน) 

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
(เพ่ือใคร/ระบุจำนวนหรือ 
ดำเนินการในพ้ืนที่ไหน) 

ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน  

3.4 การจัดการขยะอันตราย 
 
 
 
 
 
3.5 การจัดการขยะทั่วไป 

-รถเก็บขยะอันตรายของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดออกเก็บ
ขยะอันตรายจากจุดรวบรวมในหมู่บ้ านและโรงเรียน ตาม
กำหนดเวลาที่กำหนด เช่น เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับประมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น แล้วนำมารวบรวมขยะอันตราย เทศบาลตำบลหนอง
หญ้าลาด เพ่ือรอนำส่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(วันสิ่งแวดล้อมโลก) 
นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 
-เชิญวิทยากรจากชุมชนต้นแบบมาฝึกสอน การประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุให้กับประชาชนที่สนใจประดิษฐ์สิ่งของใช้จากเศษวัสดุ
เช่น ถุงพลาสติก ซองกาแฟ ขวดพลาสติกเป็นต้นนี้เพ่ือเป็นการ
สร้างระบบในการทิ้งขยะทั่วไป และคืนความสะอาดให้ถนนใน
ชุมชน 

12 หมู่บ้าน 

แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล 
4.1 การติดตาม  
การประเมินผล 
 
 
4.2 การสรุปผลการจัดทำรายงาน 
 
  

- ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชั่งน้ำหนักขยะเพ่ือศึกษาปริมาณขยะ   
ณ แหล่งกำเนิดและเปรียบก่อนการดำเนินการ-หลังการดำเนินการ 
- แกนนำชุมชนเยี่ยมบ้านสมาชิกเพ่ือติดตามการใช้ประโยชน์    
และรายงานให้ ทต.ทราบ 
-จัดประชุมติดตามผลอย่างน้อยปีละ 3 เดือน ครั้ง 

-ชุมชน/โรงเรียน 
 
 
 
-ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ        
โดยชุมชน/เจ้าหน้าที่ ทต. 

-มีแนวทางจัดการขยะ ที่เหมาะสมกับ
ชุมชน เกิดความยั่งยืน 
 
 
-ได้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ  
มูลฝอยโดยชุมชน 
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 ๗. ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของแผน (วัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ต้องกำหนดเป็นเชิงปริมาณ สามารถวัดผล
ได้ ตอบวัตถุประสงค์ และแสดงถึงการแก้ไขปัญหาได้จริง) 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถานศึกษา ตลาดสด 
ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
ได้ถูกต้อง 
 

ทำแบบทดสอบความรู้
ค ว าม เข้ า ใจห ลั กก าร
ฝึกอบรม 
 

- ร้ อยละ8 0 ของผู้ เข้ ารับ การอบ รม        
มีความรู้ เข้าใจในการแยกขยะมูลฝอย
ครัวเรือน ชุมชน  
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะ                 
ในพื้นที่ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย  ขยะ
ทั่วไป 

๑.สำรวจครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ มีการคัด
แยกขยะ 
 

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดปลายทาง
ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบเทียบกับ
ปริมาณขยะ 2559 
-ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร 
สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน จัด
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะหรือขยะมูล
ฝอยไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละ 40ของหมู่บ้านในตำบลหนอง
หญ้าลาดสามารถเป็นต้นแบบ การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย 
- ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน มีการจัดตั้ง
จุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 
-กากอุตสาหรรมอันตรายร้อยละ 70 และ
มูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการ
กำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ๒.เก็บข้อมูลปริมาณขยะ
อินท รี ย์  ขยะรี ไซ เคิ ล 
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
วัดเป็นค่าเฉลี่ยกิโลกรัม
ต่อวัน เป็นต้น 

ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดหลังจาก
ดำเนินโครงการ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นก่อน เริ่ม
ดำเนินโครงการ  
(วิธีคิด : ชั่งปริมาณขยะท่ีต้องนำไปกำจัด) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ 
ตัวชี้ วัดที่  ๑  มีฐานการเรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบ การจัดการขยะอินทรีย์  ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 

เก็บข้อมูลจำนวนครั้งใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ของฐานการเรียนรู้ หรือ
จำนวนผู้เข้ามาศึกษาดู
งานฐานการเรียนรู้  ณ 
ฐาน เรี ย น รู้ ค รั ว เรื อ น
ต้นแบบ 

ร้อยละ 40ของจำนวนหมู่บ้านในตำบล
(จำนวน 8 หมู่บ้าน)เป็นต้นแบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
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๘. การบริหารแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 
๘.๑ โครงสร้างการบริหาร  

  คณะทำงานด้านแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ระดับตำบล ประจำปี                 
พ.ศ. 2565  (จะทำงานในระดับใกล้ชิดกับโครงการ ดังนั้นจึงควรเป็นบุคลากรของผู้เสนอโครงการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน  หรือกลุ่มต่างๆ เป็นต้น) 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์ 

นายกมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด  
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแก 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กำนันตำบลหนองหญ้าลาด 
ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหญ้าลาดทุกหมู่บ้าน 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ (สำนักงานปลัดเทศบาล) 
 

ประธานคณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงาน 
คณะทำงานและเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทต.หนองหญ้าลาด 
ทต.หนองหญ้าลาด 

รพ.สต.แก 
ทต.หนองหญ้าลาด 
ทต.หนองหญ้าลาด 
ทต.หนองหญ้าลาด 

ผู้นำชุมชน 
ผู้นำชุมชน 

อสม. 
ทต.หนองหญ้าลาด 
ทต.หนองหญ้าลาด 
ทต.หนองหญ้าลาด 
ทต.หนองหญ้าลาด 
ทต.หนองหญ้าลาด 
ทต.หนองหญ้าลาด 
 

 

บทบาทและหน้าที่ 
๑. วางแผนการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ 
๒. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓. ติดตามนิเทศโครงการ 

๘.๒ แนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนของแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
“จังหวัดสะอาด”ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 

  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ระดับ
ตำบล ประจำปี พ.ศ.256๒ จะมีการถ่ายทอดงานขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องในครัวเรือน แกนนำขยายผลต่อครัวเรือ
ข้างเคียงโดยมีการแลกเปลี่ยนในระดับชุมชน และกลุ่มต่างๆโดยวิธีตรวจเยี่ยมเคาะประตูบ้านร่วมกับแกนนำเครือข่ายใน
ชุมชน ซึ่งเป็นทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นๆ 
๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ท้ังในระดับพื้นท่ีและในภาพรวมของสังคม) 

๙.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน  
(๑) ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 
(๒) ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กำจัดขยะ และปัญหาเก่ียวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี 
(๓) เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
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๙.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
(๒) ลดการทำลายทรัพยากรดินในพ้ืนที่จากการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา 
(๓) ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่ทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่จากน้ำชะขยะที่ไม่ได้กำจัดอย่างเหมาะสม 
 

๑๐. การติดตามนิเทศแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 
ต้องมีการวางแผนการติดตามนิเทศแผนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระหว่างการดำเนินงาน และระยะสิ้นสุดการดำเนินงาน             
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  

- การประกวดหมู่บ้านสะอาด  
 

********************************* 
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