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1.1 ควำมเป็นมำ
ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แผนแม่บ ทการบริ ห ารจั ดการขยะมูล ฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสาคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่ การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน
ลดผลกระทบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการสาคัญ ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่
แหล่งกาเนิด การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
การกาจัด ขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง
1.2 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายใต้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) ได้ ร ะบุ ถึ งปั ญหาในด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มที่เผชิญกับ ภาวะขยะล้ นเมือ งและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ในกรอบยุ ทธศาสตร์ฯ ได้กาหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในมิติ “ความยั่งยืน” ได้ระบุถึงการพัฒนา
ที่ ส ามารถสร้ า งความเจริ ญ รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง เป็ น การ
เจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ กิ น พอดี ไม่ ส ร้ า งมลภาวะต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจนเกิ น
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม คือ การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็น ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ สีเขีย ว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่า มีพื้นที่สี เขียวใหญ่ขึ้น
ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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กรอบยุทธศาสตร์ฯ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ระบุถึงการเพิ่มศักยภาพ
เมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย , ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
1.3 เป้ำหมำยของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณ
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศภายในปี 2564
ตำรำงเป้ำหมำยรำยปีของแผนแม่บทกำรบริหำ รจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
เป้ำหมำย
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและ
ส่งไปกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ

ปี พ.ศ. /ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ)
2559 2560 2561 2562 2563 2564
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เป้ำหมำย

ปี พ.ศ. /ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ)
2559 2560 2561 2562 2563 2564
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม 80
85 90
95
100 100
หลักวิชาการ
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการ 60
70 80
90
100 100
จัดการที่ถูกต้อง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูล 5
10 20
30
40 50
ฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง
1.4 บทบำท หน้ำที่ และพันธกิจของกระทรวงมหำดไทยภำยใต้แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
(พ.ศ. 2559 – 2564)
แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ. 2559 – 2564) ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทาง
การดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ มีการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
และที่สาคัญได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน
ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทาง
ที่เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจที่จาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559
– 2564) ได้กาหนดบทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยไว้ ดังนี้
กระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เร่งรัดการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยกากับดูแลจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
2. เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กากับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยของกระทรวง จังหวัด และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
4. สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย (Clusters) สนับสนุนการกาจัดขยะมูลฝอย
โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย
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5. สนับสนุนให้ใช้กฎหมายผังเมืองในการพิจารณาจัดตั้งโรงกาจัดขยะมูลฝอย
6. จัดกิจกรรมและส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
7. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับภาคเอกชน เพื่อลดการต่อต้านในการดาเนินมาตรการเกี่ยวกับ
มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง การถ่ายทอดนโยบายหลัก การกากับ ติดตาม เร่งรัด
การดาเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพื้นที่
1. จัดทาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
2. เร่งรัดการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป
โดยกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย (Clusters) การกาจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนลงทุนด้านจัดการขยะมูลฝอย
4. สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่ต้นทางให้กับ
ประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์
6. ติดตามและกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ
รวมถึงให้มีการรายงานผล
การดาเนินการ
7. สนับสนุนการจัดหาพื้นที่ในการจัดการหรือกาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง
9. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นที่
1. ร่วมกับจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด
2. ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป โดยดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุง
ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
3. ดาเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพื่อส่งกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. การรวมกลุ่มพื้นที่และจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริม
ภาคเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
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5. จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยหรือการกาจัดขยะมูลฝอย
6. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการคัดแยก
เก็บรวบรวม การเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยให้
เหมาะสม เป็นต้น
7. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับท้องถิ่น
8. ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมูลฝอย
ให้เอกชนดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
9. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง
10. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 2
สภำพทั่วไป สถำนกำรณ์กำรขยะมูลฝอยชุมชน
ประจำปี พ.ศ. 2564

ส่ วนที่ 2
สภาพทั่วไป สถานการณ์ การขยะมูลฝอยชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2564
1. สภำพทั่วไป
ประวัติ
บ้านคูซอด ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ามูล ห่างจากแม่น้ามูลประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่บน
เส้นทางศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย กิโลเมตรที่ 10 เป็นตาบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอาเภอราษีไศล อาเภอ
ยางชุมน้อย และอาเภออุทุมพรพิสัย
เหตุที่ชื่อว่า "บ้ำนคูซอด" เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในอดีตมีหนองน้าซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่น และรอบหนองน้ามีคันคูล้อมรอบเป็นแนวยาวไปจนถึงสระกาแพง ต่อมาคันคูเกิดมีรูโหว่อยู่
ชาวบ้านก็ไปปิดรูดังกล่าวก็ปิดไม่อยู่ คนสมัยนั้นเห็นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ จึงได้ขนานนามใหม่จ ากชื่อหมู่บ้าน
โนนหนองหว้ามาเป็น "บ้ำนคูซอด" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตาบลคูซอด เป็นตาบล 1 ใน 16 ตาบลของอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีบ้านในเขตปกครอง 10 หมู่บ้ำน และได้รับยกฐานะจากสภา
ตาบลคูซอดเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด เมื่อปี พ.ศ. 2539
ที่ตั้งและอำณำเขต
ทำเลที่ตั้งตำบล ตาบลคูซอดเป็น 1 ใน 16 ตาบลในเขต อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด แม่น้ามูล
ทิศใต้
จรด ตาบลหญ้าปล้อง และตาบลหนองไผ่
ทิศตะวันออก จรด ตาบลน้าคา
ทิศตะวันตก จรด ตาบลรังแร้ง
โดยตาบลคูซอดอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศเหนือเป็น
ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
เนื้อที่ ตาบลคูซอด มีพื้นที่ตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 23,363.125 ไร่ หรือ
37.381 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
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หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้ำน
คูซอด
คูซอด
แดง
ดงเปือย
เวาะ
เปือย
หนองแวง
โนนทราย
โพนงอย
เปือยใหม่

เนื้อที/่ ไร่
3,566
4,500
2,107
1,900
2,038
3,478
1,355
1,710
1,634
1,073

อันดับ
2
1
4
6
5
3
9
7
8
10

แผนที่สังเขป ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ตาบลคูซอดมี พื้นที่ 23,363.125 ไร่ หรือ ประมาณ 37.381 ตารางกิโลเมตร
9

ประชำกร
ตำบลคูซอดมีประชำกรรวมทัง้ สิน้ จำนวน 4,802 คน แยกเป็ น ชำย 2,390 คน หญิง 2,412 คน
ดังนี ้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้าน

ชาย
332
239
380
237
248
265
144
166
184
195
2,390

คูซอด
คูซอด
แดง
ดงเปื อย
เวำะ
เปื อย
หนองแวง
โนนทรำย
โพนงอย
เปื อยใหม่
รวม

หญิง
326
243
368
261
234
316
135
150
201
178
2,412

รวม
658
482
748
498
482
581
279
316
385
373
4,802

จานวนครัวเรือน
194
185
159
129
123
102
70
83
90
84
1219

ที่มำ: สำนักงำนทะเบียนอำเภอเมืองศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
งบประมำณในกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูซอด

ปีงบประมำณ

รำยได้
จัดเก็บเอง

2563
2564
2565*

934,8764.79
15,844,679.63
1,044,100.00

เงินอุดหนุน
จำกรัฐบำล

ภำษีจัดสรร

16,723,744.91 14,090,570.79
15,844,679.63 17,602,531.97
16,983,800.00 15,972,100.00

รำยได้ของกิจกำร
เฉพำะกำรและ
หน่วยงำนใต้สังกัด

6,343.96
-

รวมรำยได้
(รับจริง)

31,749,180.49
32,429,000.00
34,000,000.00

หมายเหตุ * 2564 เป็นประมาณการรายรับ
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2.สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของตำบลคูซอด
2.1 สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนประจำปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่าเพื่อลดปริมาณการเกิดของขยะมูลฝอย
2. ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพื่อนาไปจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เพื่ อ ให้ มี แ นวทางให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ”
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม /
ภาคประชาชน
3. เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 75 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
2. ขยะมูลฝอยตกค้างที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
3. ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 30 ได้รับการรวบรวมและส่งไปกาจัดถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
4. มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
5. ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย
6. ชุมชนที่ ร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ต้นทาง
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2.2 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
ประจำปี พ.ศ. 2564
ค่ำเป้ำหมำย

เป้ำหมำย
(ร้อยละ)

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกาจัด
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง

75

ผลกำร
ดำเนินกำร
(ร้อยละ)
70

100

100

30

30

100
50

100
50
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ส่วนที่ 3
ยุทธศำสตร์แผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย

ส่ วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วิสัยทัศน์
“ชุมชนสะอำด ปรำศจำกขยะอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่าเพื่อลดปริมาณการเกิดของขยะมูลฝอย
2. ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพื่อนาไปจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ
ยุทธศำสตร์ของแผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรลดปริมำณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดกรรมการ/คณะทางานฯ "ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด"ในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือประกาศ
เป้าหมาย
-มีการแต่งตั้งกรรมการ/คณะทางานฯ
-คณะทางานฯ มีการประชุม อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดทากิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และสร้างจิตสานึกแก่ประชาชนใน
เรื่อง 3R หรือ 3ช วิธีการลดและคัดแยกขยะ วิธีการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์และหลักการ "ใครก่อขยะ
เป็นภาระของผู้นั้น"
เป้าหมาย
- มีกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ให้แก่ประชาชน
- ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์หลัก 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่) ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝัง สร้างจิตสานึกแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษาให้มีวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนอกสถานศึกษา
เป้าหมาย
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปลูกฝัง สร้างจิตสานึกฯ
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กลยุทธ์ที่ 4 การจัดกิจกรรม Big cleaning dayเป็นประจาทุกเดือน ในวันสาคัญและงานเทศกาล
ต่างๆ
เป้าหมาย
- มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนและสถานศึกษาให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนไร้ขยะ
(Zero Waste)และโรงเรียนไร้ขยะ (Zero Waste School)
เป้าหมาย
- มีหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 1 หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นต้นแบบไร้ขยะ (Zero Waste)
กลยุทธ์ที่ 6 กำรส่งเสริมให้ภำครัฐ ภำคเอกชนสถำนประกอบกำร บริษัท/ห้ำง ร้ำน ตลำด ลด ละ
เลิกกำรใช้ถุงพลำสติกและโฟม แล้วหันมำใช้ถุงผ้ำและปิ่นโต
เป้าหมาย
- มีกิจกรรม/โครงการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม อย่างน้อย 1 กิจกรรม/
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 7 กำรคัดแยกขยะอันตรำยและมูลฝอยติดเชื้ออย่ำงถูกหลักวิชำกำร
เป้าหมาย
- ร้อยละ 100 ขยะอันตรายชุมชนและขยะติดเชื้อ ได้รับการคัดแยกอย่างถูกหลักวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วม "เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
เป้าหมาย
- มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
กลยุทธ์ที่ 1 การปลดป้ายที่ไม่ใช้แล้ว สายวัสดุอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่เรียบร้อย ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ตลอด
สายทางหลักสายทางรองและทางหลวงท้องถิ่น เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
เป้าหมาย
- ร้อยละ 100 ของ อปท.มีถนน 1 สายหลักเป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม
โครงการ “1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเพิ่มศักยภำพและประสิทธิภำพกำรกำจัดขยะมูลฝอยได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ 1การจัดทาแผนการกาจัดขยะมูลฝอย
เป้าหมาย
- ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564-2565 ร้อยละ 80 ได้รับการกาจัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 2 ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการกาจัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
เป้าหมาย
- ร้อยละ 100 ขยะพิษหรือขยะอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการกาจัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง
กลยุทธ์ที่ 1 การกาจัดผักตบชวาและวัชพืช
เป้าหมาย
- มีการดาเนินการกาจัดขยะผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่
- จัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาด ห้วย หนองคลอง บึง และแหล่งน้าต่าง ๆเพื่อกาจัด
ผักตบชวาและวัชพืช
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
- มีการดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงาน
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ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอำด”
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูซอด ประจำปี พ.ศ. 2565

ส่ วนที่ 4
แผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูซอด ประจำปี พ.ศ. 2565
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูซอด ประจำปี พ.ศ. 2565
ที่

ยุทธศำสตร์

1 การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ
แหล่งกาเนิด
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ ขน ขยะมูล
ฝอย
3 การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการกาจัด
ขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
4 การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
รวม

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
8

จำนวนงบประมำณ

หมำยเหตุ

10,000.00

1

-

3

164,500.00

2

5,000.00

14

179,500.00

18

ภำคผนวก

