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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถู กต้องและ
ตกค้างสะสม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และได้สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในทุกมิติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) ก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) 2)สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ค้นทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3)วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 4)สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายและ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอ และ
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้กล่าว
ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกาดรจัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่ง
มีหลักการส าคัญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด อ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดให้เกิดผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายองค์กา ร
บริหารส่วนต าบลห้วยม่วง พ.ศ.2561-2565 ขึ้น โดยให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพ่ือปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น และผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 



1.2 วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามอ านาจหน้าที่ ที่ต้องท า 

  2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 

  3) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอยในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  

1.3 เป้าหมาย 

  ต าบลห้วยม่วง มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัตราอย่างมีประสิทธิภาพและถูก
หลักวิชาการ สามรถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของอ าเภอลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 

  1.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2563 

  1) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

  2) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  ในพ้ืนที่สามรถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย 

  3) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน” 

  4) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 

  1.3.2 จัดประชุมมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
เพ่ือขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง และหมู่บ้าน/ชุมชน 

  1.3.3 จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับอ าเภอเพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจนและ
มีผลสัมฤทธิ์ ภายใน 1 ปี และรายงานผลการให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่ก าหนด 

  1.3.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 



1.4 กรอบแนวคิด 

  1.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีกรอบ
แนวคิดการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุก
ภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา มีการ
เชื่อมโยงทุกมิติ ของกการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้ง มิติตัวตน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความความสมดุลและยั่งยืน
โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้
แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ในส่วนของการเสริมสร้าง ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรากฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง
การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
ทั้งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคม และการกระจาย การพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม(Area-
Function-Participation) ในจังหวัดในพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ
และประเทศสู่ชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน 
อย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

1.4.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 แผนจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพ่ือเป็นกรอบชี้น า
ให้ภาคีการพัฒนาน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 
ปีข้างหน้า และเป็นการด าเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยที่ผ่านมา ได้มีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาแล้ว รวม 4 ฉบับ 
ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542 - 2549 กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2545 - 2549 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2555 – 2559 
       การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดมาตรการเพ่ือให้การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศและเป็นเชิงรุก รวมถึงให้ความส าคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



แห่งชาติ ฉบับที่ 1๒ (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้สังคมไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน กระบวนการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้ได้ แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ที่สามารถขับเคลื่อนและน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 
และเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้เห็นชอบกับ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับนี้ แล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 จากนั้น จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
       ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความส าคัญต่อการน าแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป 

  1.4.3 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ช่วง ชว่งละ 5 ปี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน ลด และควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิผล สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการ
มลพิษที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการมลพิษ และ
สร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ แนวทางการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 
20 ปี จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา         
  (1) ช่วงที่ 1 คือ ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) จะเรียกว่า “แผนจัดการมลพิษ 
พ.ศ. 2560 – 2564” โดยจะวางแนวทางการด าเนินงานในเรื่องที่มีความเร่งด่วน การเร่งแก้ไขปัญหาที่มี
ความวิกฤติ จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการด าเนินงานชัดเจน สะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ 

(2) ช่วงที่ 2 คือ ระยะหลัง 5 ปีแรก จนถึง 20 ปี (พ.ศ. 2565-2579) จะเป็นการวางทิศ
ทางการด าเนินงานจากช่วง 5 ปีแรก ปรับเปลี่ยนไปสู่ระยะ 20 ปี ซึ่งสอดรับกับภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็น
การเกิดผลการด าเนินงาน และผลลัพธ์ในระยะยาว โดยยังไม่ได้ระบุรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละ
ช่วง ทุก 5 ปี เช่นเดียวกับช่วงที่ 1 เนื่องจากจะต้องมีการปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ของโลก และของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน อุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงาน
ในช่วง 5 ปีแรก 

ส าหรับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 (ช่วงที่ 1 ระยะ 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์ 
การจัดการมลพิษ 20ปี) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและลดการ
เกิดมลพิษท่ีต้นทางยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัดก าจัดของเสียและควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ 



 1.5 นิยามและความหมาย 

  มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อ่ืน (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,2534) 

  ขยะมูลฝอย (solid  waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือ
ที่อ่ืนๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนยกเว้นวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ , 
2548) 

  ขยะย่อยสลาย (compostable  waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อย
สลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะ
ไม่รวมถึงซากสัตว์หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อย
สลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) 

  ขยะรีไซเคิล (Recyclable  waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับสองใน
กองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 2548) 

          ขยะอันตราย (Hazardous  waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค 
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคา
เคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ สิน หรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบ
ป ร ะ ม า ณ เ พี ย ง  3 % ข อ ง ป ริ ม า ณ ข ย ะ ทั้ ง ห ม ด ใ น ก อ ง ข ย ะ  ( ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ , 2 5 4 8 ) 
  ขยะท่ัวไป (Generral  waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะประเภท
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มี
ปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบปริมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548) 



 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้ว สามารถท าให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้น
หรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลอง
เกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติด
เชื้อ (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2548) 

 1)ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

 2)วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้วสไลด์ และ
กระจกปิดสไลด์ 

 3)วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด สารน้ าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก็อส ผ้าต่างๆ และ
ท่อยาง 

 4)มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ตั้งอยู่เลขที่  1/2    หมู่ที่ 6   ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอ าเภอทุ่งสง ประมาณ 4 กิโลเมตร  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด   40.12  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  25,074 ไร่  รายละเอียดจ าแนกพ้ืนที่ ที่ดินแต่ละ
หมู่บ้าน ต าบลหนองหงส์ 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เป็นพื้นที่/ตารางเมตร ไร ่ งาน ตารางวา ตร.กม. 
1 บ้านทุ่งน้อย 2,828,278.39 1,767.00 2 69.60 2.83 
2 บ้านจอด 1,699,281.98 1,062.00 0 20.49 1.70 
3 บ้านทางข้าม 4,089,553.81 2,555.00 3 88.45 4.09 
4 บ้านนาป่า 6,189,494.10 3,868.00 1 73.52 6.19 
5 บ้านนาเกิดผล 2,728,972.35 1,705.00 2 43.09 2.73 
6 บ้านเหนือ 1,747,586.35 1,092.00 0 96.59 1.75 
7 บ้านนาไม้ดัก 4,016,219.46 2,510.00 0 54.86 4.02 
8 บ้านควนไม้แดง 2,762,833.38 1,726.00 3 8.34 2.76 
9 บ้านแสว 2,327,456.69 1,454.00 2 64.17 2.33 

10 บ้านโน๊ะ 2,939,425.03 1,837.00 0 56.26 2.94 
11 บ้านนาโต๊ะแถม 2,883,294.59 1,802.00 0 23.65 2.88 
12 บ้านนาใหญ่ 1,351,482.90 844.00 2 70.72 1.35 
13 บ้านหนองนูด 2,529,931.12 1,581.00 0 82.78 2.53 
14 บ้านยวนไม้ขาว 2,024,764.89 1,265.00 1 91.22 2.02 

 รวมพื้นที่ทั้งต าบล 40,118,575.04 25,074.00 0 43.76 40.12 
 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ.2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 แผนที่ต าบลหนองหงส์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 1.2. ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลหนองหงส์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินประกอบด้วยภูเขาเตี้ยและ
ป่าไม้ในพ้ืนที่บางส่วน  ซึ่งป่าไม้ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ    สภาพดินในต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดิน
ประเภท ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก (RED  YELLOW  PODZOLIC)  เป็นดินซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินที่มี
ลักษณะเป็นกรด  สามารถระบายน้ าได้ดี  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  พบในบริเวณกว้าง ๆ ทั่วไป                
ใช้ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่าง ๆ  โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณที่ราบที่มีลักษณะเป็นดินร่วน 
และดินร่วนปนทราย  ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้  อีกส่วนจะเป็นพ้ืนที่           
ปลูกยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม  ส่วนบริเวณที่เป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดินเหนียว                
ดินเหนียวปนลูกรังหรือหินผุ  บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 

 1.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลหนองหงส์  มี 2 ฤดู  คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน  ซึ่งฤดูร้อนอยู่ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  ถึงเดือน เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  สูงสุด  34 ºC  และต่ าสุด  33 ºC    ฤดู
ฝนอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด  25 ºC  และอุณหภูมิ  
27 ºC  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  217.17  มิลลิเมตร/ปี 

 1.4 ลักษณะของดิน 



 กลุ่มชุดดินในต าบลหนองหงส์ มีทั้งหมด 5 ชุดดิน จึงสามารถปลูกพืชต่างๆ ได้หลายชนิด สภาพดิน
ในต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดิน ประเภท ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก( RED YELLOW PODZOLIC) เป็นดิน
ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินที่มีลักษณะเป็นกรด สามารถระบายน้ าได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พบ
ในบริเวณกว้างๆ ทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่างๆ โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณที่ราบที่มี
ลักษณะเป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้ อีกส่วน
จะเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม ส่วนบริเวณที่เป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือหินผุ บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง   
 2.1 เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นต าบลหนึ่งใน 12 ต าบลของอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ยกฐานะจากสภา
ต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2539 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 4 มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งต าบลหนองหงส์ 
  ส าหรับตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นรูปนกหงส์ก าลังเล่นน้ า
ภายในวงกลม ซึ่งมีความหมายว่า 
  นกหงส์   หมายถึง ความสง่างาม มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  นกหงส์ก าลังก้าวขา หมายถึง การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
  น้ า   หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
  วงกลม   หมายถึง การท างานต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

  อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   

    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                ต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   ทิศใต้    ติดต่อกับ ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ต าบลชะมาย,  ต าบลนาหลวงเสน   อ าเภอทุ่งสง   
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้   

   หมู่ที่  1. บ้านทุ่งน้อย           
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายโชคดี  เพชรสีทอง   เบอร์โทร 093-0093469  
   หมู่ที่  2. บ้านจอด  
   ก านัน นางมาดี  แร่สุวรรณ   เบอร์โทร 097-3543829         
   หมู่ที่  3. บ้านทางข้าม  
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายเลิศชาย  เกิดเมืองเล็ก  เบอร์โทร 085-4765344  
   หมู่ที่  4. บ้านนาป่า  



   ผู้ใหญ่บ้าน  นายวิระชาติ  ทรงทอง   เบอร์โทร 087-8881167           
   หมู่ที่  5. บ้านนาเกิดผล    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายชาญชัย  ปราบไกรสีห์  เบอร์โทร. 098-0171943 
   หมู่ที่  6. บ้านเหนือ 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายอนุชา  ไทยเอ้ือ   เบอร์โทร. 081-9794986  
 
   หมู่ที่  7. บ้านนาไม้ดัก    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสายัณต์  พรหมศร  เบอร์โทร. 087-2715526   
   หมู่ที่  8. บ้านคลองขุด 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุชาติ  รัตนพันธุ์   เบอร์โทร. 093-7433071          
   หมู่ที่  9. บ้านแสว 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายปิยะ  แก้วคุ้มภัย   เบอร์โทร. 062-3251461  
   หมู่ที่  10. บ้านโล๊ะ  
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุนันต์  รัตนคช   เบอร์โทร. 096-6364934           
    หมู่ที่  11. บ้านนาโต๊ะแถม    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายมงคล  รัตนกระจ่าง  เบอร์โทร.  095-6812871  
   หมู่ที่  12. บ้านนาใหญ่ 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายจตุพร  สวัสดี    เบอร์โทร. 089-5886331 
   หมู่ที่  13. บ้านหนองนูด    
  ผู้ใหญ่บ้าน  นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม  เบอร์โทร. 080-6941163  
  หมู่ที่  14. บ้านยวนไม้ขาว 
  ผู้ใหญ่บ้าน  นายนพรัตน์  คงประจันทร์  เบอร์โทร. 086-2673153 
   
    2.2 การเลือกตั้ง 

  แบ่งเขตการเลือกตั้ง  เป็น 14 เขต  ตามหมู่บ้านในต าบลหนองหงส์  การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2551 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 6,046  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,267 คน คิดเป็นร้อยละ 83.20 จ านวน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  6,038  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,253  
คน คิดเป็นร้อยละ  83.25  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

 5. ท้องถิ่นอื่นในต าบล 

  - ไม่มี – 

 



3. จ านวนประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
     จ านวนประชากรทั้งหมด  10,812  คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    4 ,305  ครัวเรือน 
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 ที่มาของข้อมูล  :    ข้อมูล  ณ  เมษายน  2562 ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  

 3.1 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  

หมู่ที่ 
ประชากรตามช่วงอายุ 

รวม อายุ 0-18 ปี อายุ 19-60 ปี อายุ 61 ปีข้ึนไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 68 54 161 161 36 55 535 
2 43 40 153 166 34 58 494 
3 65 79 205 178 63 80 670 
4 102 106 293 315 89 110 1015 
5 81 66 221 195 54 91 708 
6 104 71 227 279 63 77 821 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากรรวม ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

บ้านทุ่งน้อย 
บ้านจอด 
บ้านทางข้าม 
บ้านนาป่า 
บ้านนาเกิดผล 
บ้านเหนือ 
บ้านนาไม้ดัก 
บ้านควนไม้แดง 
บ้านแสว 
บ้านโล๊ะ 
บ้านนาโต๊ะแถม 
บ้านนาใหญ่ 
บ้านหนองนูด 
บ้านยวนไม้ขาว 

181 
428 
180 
370 
218 
565 
589 
697 
249 
157 
156 
122 
211 
182 

535 
494 
670 

1,015 
708 
821 

1,036 
1,429 
1,083 

668 
536 
428 
706 
683 

265 
230 
333 
484 
356 
394 
503 
727 
575 
333 
270 
212 
341 
332 

270 
264 
337 
531 
352 
427 
533 
702 
508 
335 
266 
216 
365 
351 

รวม 4,305 10,812 5,355 5,457 



7 133 125 306 328 64 80 1036 
8 293 240 355 378 79 84 1429 
9 188 166 302 226 85 116 1083 
10 96 97 208 195 29 43 668 
11 69 54 155 153 46 59 536 
12 55 53 123 123 34 40 428 
13 109 88 197 224 35 53 706 
14 70 58 202 223 60 70 683 

รวมทั้งสิ้น 1476 1297 3108 3144 771 1016 10812 

 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา   3  แห่ง  (สังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ)  ประกอบด้วย 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.วัดคงคาเจริญ 140 น.ส. สิระนารถ  แวว
สง่า 

075-
412030 

 

ร.ร.บ้านคลองขุด 121 นายสุธี  พิทักษ์วงศ์ 075-
302043 

087-2677795 

ร.ร.บ้านนาเกิดผล 82 นางเจรียงพร  เขียว
น้อย 

- 080-0364850 

  
โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  (สังกัดกรมสามัญศึกษา) 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 19 

151 นายกมล  สุวรรณเอก
ฉัตร 

075-
302187 

081-9590229 

ร.ร.นครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล 

407 นางสาวเพียงใจ  
หงส์ทอง 

075-
302198 

081-0918287 

ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

83 นายอุทิตร  น้อยใย 075-
302197 

- 

  
  โรงเรียนมัธยมศึกษา     1 แห่ง (สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

357 นางละอองศรี  ทิพย์
แก้ว 

075-
302031 

081-7288689 

  



 
 
 
  โรงเรียนอาชีวศึกษา    1 แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,780 นายสมนึก  สุชาติพงษ์ 075-
302027 

- 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3 แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ศพด.บ้านควนไม้แดง 40 นางสาวสุรีรัตน์  ศิริกุล - 061-2152001 
ศพด.บ้านนาเกิดผล 40 นางวิไล  สามกลืน - 093-5764369 
ศพด.บ้านนาป่า 35 นางสุธิดา  จุลพรหม - 084-8474513 

 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  2 แห่ง 

 4.2 สาธารณะสุข 

 สาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพ/พลานามัย 
  โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง  (หมู่ท่ี 7)  จ านวน  1  แห่ง  ขนาด  400 เตียง 
 นายแพทย์ศักดา  อัลภาชน์  ผู้อ านวยการ   โทรศัพท์  075-410100 
       โทรสาร   075-410120 
  สถานีกาชาดสิรินธร  (หมู่ท่ี 7)  จ านวน  1  แห่ง 
 นางฐานิกา  พรหมประสงค์   หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร   โทรศัพท์  089-7298196 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      จ านวน  2  แห่ง    ได้แก่     
      1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทางข้าม (หมู่ที่  3) 
 นางชุติมล  ล่องชุม   ผู้อ านวยการ รพ.สต. บ้านทางข้าม  โทรศัพท์  081-7879437  
      2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหงส์  (หมู่ที่ 6) 
 นางนิรมล  รัตนสุภา  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านหนองหงส์  โทรศัพท์  086-2770638 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100% 

  4.3 อาชญากรรม 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจทางหลวง(หมู่ท่ี 7) 1  แห่ง  
 ด.ต.สิทธิโชค  ไพจิตรวิจารณ์  หัวหน้าป้อมต ารวจทางหลวง ทุ่งสง (หมู่ท่ี 7) 
 โทรศัพท์  - 



 แขวงการทาง(หมู่ที่ 7)                1  แห่ง 
 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 
 โทรศัพท์  075-302020,075-302084 
 โทรสาร  075-302019 
  ป้อมตรวจการต ารวจ(หมู่ที่ 7,5)       2  แห่ง  
 ด.ต.ประเทือง  หนูหนอง หัวหน้าป้อมต ารวจ หมู่ที่7 โทรศัพท์  089-5895772 
 ร.ต.ท.สุเทพ  แก้วประสิทธิ์  หัวหน้าป้อมต ารวจ หมู่ที่ 5 โทรศัพท์  082-2782359  
 สถานีทดสอบน้ าหนัก(หมู่ที่ 8)     1  แห่ง 

 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 
 โทรศัพท์  075-302020,075-302084 
 โทรสาร  075-302019 

 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล จากข้อมูลที่สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง ได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้าเหตุผลเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยดูแล การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือมา
โดยตลอด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านส่งเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 3. ประสานการท าบัตรคนพิการ 
 4. ประสานโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึง 
 5. ประสานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 
 การเดินทางจากตัวอ าเภอทุ่งสง –องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (โดยรถยนต์) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ เริ่มต้นจากอ าเภอ ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 โดยผ่านสี่แยกหนองหว้า ต าบลชะมาย เลี้ยวขวา
ทางไปสุราษฎร์ รวมระยะทางโดยประมาณ 5 กิโลเมตร  
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับต าบล อ าเภออ่ืนๆ สามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ 
 -  ทางบก  จากกรุงเทพฯ  ไปตามทางหลวงหมายเลข 4  ผ่านจังหวัดนครปฐม – ราชบุรี – 
เพชรบุรี  -  ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 - สุราษฎร์ธานี  เข้าสู่ เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทางอ าเภอทุ่งใหญ่ – อ าเภอนาบอน เข้าสู่ หนองหงส์  ระยะทางประมาณ  730  กิโลเมตร 



  -  ทางรถไฟ  โดยรถไฟสายใต้จากสถานีหัวล าโพง – นครปฐม – ราชบุรี  – เพชรบุรี  – 
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – ทุ่งสง  แล้วเดินทางต่อเข้าต าบลหนองหงส์ 
  -  ทางเครื่องบิน  จากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช  แล้วต่อด้วยรถยนต์เข้าสู่
ต าบลหนองหงส์ 
ถนนสาธารณะ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ถนนลูกรัง/หินคลุก    จ านวน  60  สาย   
  ถนนคอนกรีต(คสล.)    จ านวน    7  สาย   
 ถนนลาดยางในหมู่บ้าน   จ านวน  60  สาย  
  ถนนลาดยางสายหลัก    จ านวน    5   สาย  ได้แก่ 

- ถนนสายหลักทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี 
- ถนนสายทุ่งสง – นาบอน 
- ถนนสายควนไม้แดง – คลองจัง 
- ถนนสายหนองเหรียง – คลองจัง 

 
 

 5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  14  หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่
ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือนและยังขาดไฟฟ้ารายทางสาธารณะหลายจุดในต าบล  

 5.3 การประปา 
ประปาหมู่บ้าน         14   แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  2  แห่ง 
 หมู่ที่ 3  2  แห่ง   หมู่ที่ 10 2  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 12 1  แห่ง 
 หมู่ที ่6  1  แห่ง   หมู่ที่ 13 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 8  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 2 แห่ง 
ประปาส่วนภูมิภาค 10  แห่ง ประกอบด้วย 

 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 7  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 2  1  แห่ง   หมู่ที่ 8  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 4  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 11 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 1  แห่ง 

 5.4 โทรศัพท์ 
 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน  8  แห่ง  

ที ่ ชื่อร้าน ผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด   3/5 หมู่ 9  0-2029-8545 เสา AIS 



2 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด   85/1 หมู่ 8  0-2029-8545 
,0-8876-0281-3 

เสา AIS 

3 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด   15/13 หมู่ 8  0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
4 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย)     0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
5 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด   66 หมู่ 9  0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
6 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น    29/1 หมู่ 12    เสาดีเทค 
7 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น     หมู่ 5    เสาดีเทค 
8 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น     หมู่ 8    เสาดีเทค 
 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  1  แห่ง   
 ที่ท าการไปรษณีย์    จ านวน  1  แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ ท านาข้าว ดังนี้ 
 อาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 อาชีพรับจ้างทั่วไป    ร้อยละ 10  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ค้าขาย รับราชการ และอาชีพอ่ืนๆ  ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 6.2 การประมง 
 เป็นการประกอบการในลักษณะท าการประมงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยง ปลาในบ่อดิน การเลี้ยงกบ 

 6.3 การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ 
เป็ด โค สุกร กระบือ  

 6.4 การบริการ 
 โรงแรม  11  แห่ง 
 ร้านอาหาร  -     แห่ง 
 โรงภาพยนตร์  -     แห่ง 
 ร้านเกมส์  -     แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ 
 1. วัดคงคาเจริญ เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมมีชื่อว่า “วัดจอด” ส่วนชื่อวัดคงคา
เจริญนั้น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมประศาสน์เป็นผู้ตั้งและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศรีธรรม



ราชคงคาเจริญ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในสององค์ที่มีในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ความสูง
จากฐานถึงรัศมี 3.14 เมตร ความสูงจากองค์พระถึงรัศมี 12.90 เมตร น้ าหนัก 9 กิโลกรัม สภากาชาดไทย
ได้จัดสร้างขึ้นและได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
ซึ่งได้ทรงพระราชทานชื่อให้ 
 2. รูปเหมือนพ่อท่านคล้ายประดิษฐานอยู่กลางสระน้ าในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขต 8 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 6.6 อุตสาหกรรม 
 จ านวนกิจการอุตสาหกรรม จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อร้าน ผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
หมาย
เหตุ 

1 บริษัทแอดวานซ์ไอซ์ 
(2003)มหาชนจ ากัด 

 52/1  หมู่ที่ 7 0-8053-0330-1    

2 บริษัทมาทุ่งสงรีไซเคลิ จ ากัด นายกิตติพษ์   
พงษ์กิตติพันธ ์

157  หมู่ที่ 7     

3 บริษัท ต.เจรญิไพศาล จ ากดั  83/1  หมู่ที่ 6     

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ 
 ธนาคาร  - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน  - แห่ง 
 บริษัท  - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาดสด   - แห่ง 
 ร้านค้าต่างๆ  - แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ  จ านวน   6 กลุ่ม 

 6.8 แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 19-60 อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 58.03 
แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25-50 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี   
 - งานประเพณีเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช  
 - งานประเพณีชักพระ   

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  ภาษาถ่ินภาคใต้ 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกงขม้ิน 



8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ า 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค จ านวน 8 ชนิด แหล่งน้ าทั้ง 8 ชนิดเคยเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือ
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 
 
แหล่งน้ าธรรมชาติ/แม่น้ าล าคลอง/ห้วยหนอง/บึงน้ า 
 ล าคลอง จ านวน 5 สาย ประกอบด้วย 
   1. คลองวังหีบ (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,14,5,1,6,2) 
   2. คลองหนองเภา (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,12,5,7,9) 
   3. คลองแสว (ไหลผ่านหมู่ที่ 7,9) 
   4. คลองขุด (ไหลผ่านหมู่ที่ 8,10) 
   5. คลองโก (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,12,5,7,9) 
 
 
 ล าห้วย         2   สาย    
  1. ห้วยหนองฉีด (ไหลผ่าน หมู่ที่ 4,11) 
  2. ห้วยแห้ง (ไหลผ่าน หมู่ที่ 4,8) 
 สระน้ า 2 แห่ง 
  1. สระน้ าหนองสระ หมู่ที่ 11 
  2. สระน้ าหนองช้างตาย หมู่ที่ 4 
มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  ได้แก่    
 ฝาย    2   แห่ง  
  1. ฝ่ายช่องไทร  หมู่ที่ 3 

 2. ฝ่ายนบเพิง   หมู่ที่ 2  
บ่อน้ าบาดาล      24 บ่อ   ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  5  บ่อ   หมู่ที่ 9  2  บ่อ 
 หมู่ที่ 2  1  บ่อ   หมู่ที่ 10 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 3  5  บ่อ   หมู่ที่ 12 1  บ่อ 
 หมู่ที่ 5  1  บ่อ   หมู่ที่ 13 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 7  1  บ่อ   หมู่ที่ 14 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 8  2  บ่อ 
ประปาหมู่บ้าน         14   แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  2  แห่ง 
 หมู่ที่ 3  2  แห่ง   หมู่ที่ 10 2  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 12 1  แห่ง 



 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 13 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 8  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 2 แห่ง 
 
ประปาส่วนภูมิภาค 10  แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 7  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 2  1  แห่ง   หมู่ที่ 8  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 4  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 11 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 1  แห่ง 
บ่อน้ าตื้น    723   บ่อ  

 8.2 ป่าไม้ 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ประกอบด้วยป่าไม้โดยป่าไม้ทั้งหมดเป็นป่าสงวน
แห่งชาติและป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งป่าไม้เหล่านี้ได้แก่   
 1. ป่าหนองหงส์และป่าควนกรด  มีพื้นท่ีครอบคลุมในบางส่วนของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7, 8, 9, และหมู่ท่ี 10 
เนื้อที่ ประมาณ 2,500 ไร่  สภาพปัจจุบันยังคงสภาพป่าในบางส่วนและบางส่วนประชาชนได้บุกรุกเข้าท า
สวนยางพารา 
 2. ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทุ่งขึงหนัง (หมู่ที่ 10,13)  เนื้อที่  3,200 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 3.1 วิสัยทัศน์   

  ห้วยม่วง รักสะอาด ปราศจากมลพิษ พ่ีน้องทุกคนร่วมคิด หาวิธีจัดการขยะ  

 3.2 เป้าประสงค์/พันธะกจิ 

  1 ปรับปรุงฟื้นฟู ระบบก าจักขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ 

  2 มีการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสมอย่างถูกหลักวิชาการ 

  3 ก าหนดฟื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย 

  4 มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ 

  5 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5   ของปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่ภายใน 1 ปี 
(พ.ศ. 2559-2560) 

 

 3.3 กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  3.3.1 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ พ.ศ. 2561-2565 
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

   2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูล
ฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมก าจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการใช้น้อย ใช้ซ้ า หรือน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   3) มีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 



   4) สร้างวินัยในชุมชนมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด นายอ าเภอ เป็นผู้บริหารจัดการ
ในภาพรวมของอ าเภอ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง เป็นผู้บริหารในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.2) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและของเสียอันตราย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ พ.ศ. 2561-2565 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.4 ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน 

 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม 
2) จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน ให้ถูกหลักวิชาการ 
3) ก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 จุด 

โดยไม่ให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนิสัยของคนในชุมชนในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 

แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
2) ส่งเสริมให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
3) ส่งเสริมการด าเนินงานชุมชนปลอดขยะ 
4) ส่วนราชการ/องค์กร ก าหนดมาตรการให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

แนวทางการพัฒนา 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือ
ประกาศท้องถิ่นในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 

2) อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเขตพ้ืนที่ห้ามเทกอง รวมถึงห้ามมิให้มี
ศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตชุมชน 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยของคนมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะท่ียั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1) บังคับใช้กฎหมาย 
2) สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
3) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ การลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง 
4) จัดกิจกรรมสร้างนิสัยการจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดในต าบลห้วยม่วง 
5) ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ตรวจสอบ ด าเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะ กากอุตสาหกรรม 
7) สนับสนุนการใช้สื่อมวลชนช่วยปลุกกระแสสังคม เพ่ือสร้างวินัยคนในชาติให้มีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะมูลฝอย 
8) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจชุมชนเพ่ือบริหารจัดการ

รายได้จากการซื้อขายขยะชุมชน 

ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลหนองหงส์ 

4.1 แผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2561) 

 แผนงานที่ 1: ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม 

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ปรับปรุง ฟื้นฟู สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ และห้ามเทกอง 
 

แผนงานที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ต้องมีการคัดแยกขยะอย่างถูกหลัก
วิชาการ 
 

แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ 

- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 



 

แผนงานที่ 4 : อกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใช้กฎหมาย 

- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 

- ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ไม่
ถูกหลักวิชาการ 

แผนงานที่ 5 : สร้างจิตส านึก 

- สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และน ากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 
- จัดกิจกรรม big cleaning day  ในหน่วยงาน และชุมชน 
- ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม 

หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สถานศึกษาก าหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด 

และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงานที่ 6 : การติดตามประเมินผล 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน 
 

ส่วนที่ 5 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

1. ต าบลแต่งตั้งคณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับอ าเภอ โดยมีอ าเภอเป็น
ประธานคณะท างาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1)จัดท าแผนระดับต าบล เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด าเนินการคัดแยกขยะ 

2)ก าหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด 



3)ก าหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายอย่างน้อยหมู่/ชุมชน เพ่ือน าไปด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ระดับอ าเภอ 

4)ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”
เสนอนายอ าเภอภูผาม่าน 

5)หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอ าเภอ 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด
สะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน
คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1)รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อจัดท าฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

2)จัดท าแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการ
ด าเนินงานให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่ 

3)ก าหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๑ จุด 

4)ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

5)สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อน าไปด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น 

6)ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด
สะอาด”เสนอต่อนายอ าเภอ 

7)หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 


