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ค าน า 

  จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัย และจ าเป็น
จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการด าเนิน การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอย
ไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูล
ฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ                    
(พ.ศ. 2559 -2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือการบริหารจัดการขยะโดยมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในระยะยาวจะต้องสนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน
โดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน จะช่วยลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน และลดปัญหาขยะท่ีตกค้างตามชุมชน อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานและ
ลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมีความจ าเป็นที่ประชาชนจะช่วยกันร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุนชนต าบลเอราวัณ ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยังยืนต่อไป  
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   ส่วนที่ 1                         
ข้อมูลพื้นฐาน  

 
๑. ด้านกายภาพ 
  

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ     

ต าบลเอราวัณ  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  ๑  บ้านตือมายู 
      หมู่ที่  ๒  บ้านแขยง 
       หมู่ที่  3  บ้านแอแว 
         หมู่ที่  4  บ้านจาแบดูวอ 
        หมู่ที่  5  บ้านหินสูง 
        หมู่ที่  6  บ้านตอแล 

      หมู่ที่  7  บ้านลูโบะสะโต 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  
       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  1๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๐)  

              ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๓  ต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  
            -  โทรศัพท์  0-7370-0345 

-  โทรสาร   0-7370-0345 

แผนที่ต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบทางทิศตะวันตกของต าบล  มีที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ และภูเขา (บริเวณพ้ืนที่หมู่
ที่ 2,3,6,7  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พ้ืนที่หมู่ที่  1,4,5 เป็นไหล่เขาและภูเขา) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๒ ฤดู คือ 
                             ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เดือน เมษายน 
                             ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – เดือน มกราคม 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ไม่เหมาะส าหรับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณที่ราบ
ลุ่มต่ า (พรุ) มีน้ าท่วมขังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที่ราบลุ่มแม่น้ าใช้ปลูกข้าว และสวนผลไม้ ส่วนดินบริเวณที่สูง
เป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง เหมาะในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี แต่มีปัญหาในการขาดแคลนน้ าเนื่องจากมีคลองสายสั้น ๆ ไม่
สามารถเก็บกักน้ าได้ ส่วนใหญ่จะใช้น้ าจากการขุดเจาะบ่อบาดาล 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 1 สาย 
1. คลองไอโต๊ะไหลผ่านหมู่ที่  1, 2, 6  คลองบาตูบือซา, คลองไอลีมาปูโระ หมู่ที่  1   
2. คลองไออาโต๊ะ, คลองกามา  ไหลผ่านหมู่ที่  3    บ้านแอแว 
3. คลองไอมือบา  ไหลผ่านหมู่ที่  4   บ้านจาแบดูวอ 
4. คลองไอกะลีซิ่ง  ไหลผ่านหมู่ที่  5    บ้านหินสูง 
5. คลองไอเตีย  ไหลผ่านหมู่ที่  6     บ้านตอแล 
6. คลองไออีแต , คลองลูโบะสะโต   ไหลผ่านหมู่ที่  7  บ้านลูโบะสะโต 

  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 - ฝาย    จ านวน   1 แห่ง 
 - บ่อโยก    จ านวน   7 แห่ง 
 - ระบบประปาภูเขา  จ านวน   1 แห่ง 
 - บ่อบาดาล   จ านวน   4 แห่ง 
 - ระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล) จ านวน   4 แห่ง 
๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ต าบลเอราวัณ มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด จ านวน 17,500 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ มีพ้ืนที่ติด
กับเทือกเขากรือซอ 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

 
๒.๑ เขตการปกครอง 

  เดิมต าบลเอราวัณอยู่ในเขตการปกครองของต าบลกายูคละ ในสมัยนั้นต าบลกายูคละ      
มี 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
  หมู่ที่ 1   บ้านตือมายู 
  หมู่ที่ 2   บ้านแขยง 
  หมู่ที่ 3   บ้านแอแว 
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หมู่ที่ 4  บ้านบาโงเปาะดอปอ 
  หมู่ที ่5   (กูแบบาเดาะ) บ้านตาฮิบาเดาะ  
  หมู่ที่ 6   บ้านสามแยก 
  หมู่ที่ 7  บ้านไม้ฝาด 
  หมู่ที่ 8  บ้านตอออ 
 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเพ่ิมอีก 2 หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 9 บ้านจาแบดูวอ  และหมู่ที่ 10 บ้านน้ าขาว ท าให้
ต าบลกายูคละ  มีทั้งหมด   10   หมู่บ้าน   มีพ้ืนที่ที่ค่อนข้างกว้าง    ซึ่งผู้น าของแต่ละหมู่บ้านเห็นว่าการพัฒนาและ
การดูแลท าได้ล าบาก ล่าช้าและไม่ทั่วถึง   จึงได้มีการประชุมสภาต าบลขึ้นเพ่ือหารือกันในช่วงเวลาประมาณ ปีพ  .ศ .
2524 ซึ่งมีนายอ าเภอ นายบุญรงษ์  นิลวงศ์   เป็นนายอ าเภอแว้ง และมีนายยรรยง  สาและ  เป็นก านันต าบลกายู
คละ   มีมติในที่ประชุมแยกต าบลกายูคละให้เล็กลงเพ่ือการพัฒนาและการดูแลต่าง ๆ จะได้ทั่วถึง  โดยการแยกต าบล
กายูคละนั้น มีการแบ่งเขต โดยยึดหลักจากบ้านแขยงมาทางทิศตะวันตก จ านวน 4 หมู่บ้าน  คือ  
1. บ้านแขยง  2. บ้านแอแว  3. บ้านตือมายู  และ 4. บ้านจาแบดูวอ  เป็นต าบลใหม่  ในที่ประชุมได้เสนอชื่อต าบล
เป็น ต าบลกายูคละตะวันออกและต าบลกายูคละตะวันตก  แต่มีปัญหาตรงที่ต าบล กายูคละตะวันตกจะประกอบด้วย
หมู่บ้านใด   เพราะผู้น าของแต่ละหมู่ในขณะนั้นต่างก็ต้องการที่จะให้หมู่บ้านของตนเองเป็นชื่อต าบลใหม่  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  นายอ าเภอบุญรงษ์  นิลวงศ์  จึงเสนอชื่อ “เอราวัณ”  ซึ่งมีความหมายว่า ช้างสามเศียร หรือ ช้าง
สามหัว ที่มารูปช้างสามเศียรบนธนบัตรที่ใช้ในขณะนั้น     จึงกลายเป็นต าบลเอราวัณนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  โดยมี
นายฮะ   บินมะดาโอ๊ะ   เป็นก านันคนแรกของต าบลเอราวัณ  หลังจากจัดตั้งเป็นต าบลเอราวัณออกจากต าบลกายู
คละแล้วได้มีการแบ่งเขตการปกครองจากหมู่บ้านเดิมแยกเป็นหมู่บ้านใหม่  ดังต่อไปนี้ 
  หมู่ที่ 1     บ้านตือมายู     แบ่งออกเป็น  หมู่ที่ 6  บ้านตอแล 
  หมู่ที่ 2    บ้านแขยง       แบ่งออกเป็น  หมู่ที่ 7  บ้านลูโบะสะโต 
  หมู่ที่ 3     บ้านแอแว  และหมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ   แบ่งออกเป็น  หมู่ที่ 5  บ้านหินสูง 
ท าให้ปัจจุบันต าบลเอราวัณ ประกอบด้วย  7 หมู่บ้าน    คือ 
  หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู      หมู่ที่ 2 บ้านแขยง     หมู่ที่ 3 บ้านแอแว     

หมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ  หมู่ที่ 5 บ้านหินสูง       หมู่ที่ 6 บ้านตอแล และ    
หมู่ที่ 7 บ้านลูโบะสะโต    

ต าบลเอราวัณ แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด  7  หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู   ( นายสูเด็ง   ตอเฮ - ผู้ใหญ่บ้าน ) 
หมู่ที่ 2 บ้านแขยง  ( นายมามะเปาสี   ลอหะ -ผู้ใหญ่บ้าน ) 
หมู่ที่ 3 บ้านแอแว   ( นายสีระ   สาแด - ผู้ใหญ่บ้าน ) 
หมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ  ( นายอารง   มะเส็ง - ก านนั ) 
หมู่ที่ 5 บ้านหินสูง   ( นายอันวา   มะลี - ผู้ใหญ่บ้าน ) 
หมู่ที่ 6 บ้านตอแล   ( นายยายิ   กือจิ - ผู้ใหญ่บ้าน ) 
หมู่ที่ 7 บ้านลูโบะสะโต  ( นายมาหามะ   บินดิง - ผู้ใหญ่บ้าน ) 

 อาณาเขตของต าบลเอราวัณ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 29,143.75 ไร่ (46.63 ตารางกิโลเมตร) 
 - เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ  14,900 ไร่  (23.84  ตารางกิโลเมตร) 
 - ที่อยู่อาศัย                 ประมาณ 14,243 ไร่  (22.79  ตารางกิโลเมตร) 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
  
 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ต าบลเอราวัณได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ทั้งเขตต าบล เป็น ๑ 
เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  7  เขต ตามเขตการปกครองหมู่บ้าน 

ประชาชนในเขตต าบลเอราวัณส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
ต าบลเอราวัณยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  2,436  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,962  คน   
คิดเป็นร้อยละ  82.24   

 
๓. ประชากร 
   ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 บ้านตือมายู 570 592 1,162 240 
2 บ้านแขยง 333 344 677 154 
3 บ้านแอแว 420 462 882 178 
4 บ้านจาแบดูวอ 265 243 508 109 
5 บ้านหินสูง 252 248 500 107 
6 บ้านตอแล 237 245 482 97 
7 บ้านลูโบะสะโต 219 243 462 105 

รวม 2,296 2,377 4,673 990 
(รายงานจ านวนประชากร ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ป ี2563 ข้อมูล  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  2563) 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 บ้านตือมายู 466 452 918 208 
2 บ้านแขยง 224 237 461 155 
3 บ้านแอแว 331 376 707 151 
4 บ้านจาแบดูวอ 194 190 384 92 
5 บ้านหินสูง 202 219 421 107 
6 บ้านตอแล 197 192 389 102 
7 บ้านลูโบะสะโต 152 168 320 100 

รวม 1,766 1,834 3,600 915 
(รายงานจ านวนประชากร ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ป ี2562 ) 



5 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 บ้านตือมายู 457 447 904 207 
2 บ้านแขยง 219 237 456 155 
3 บ้านแอแว 326 357 683 151 
4 บ้านจาแบดูวอ 176 176 352 92 
5 บ้านหินสูง 208 221 429 108 
6 บ้านตอแล 197 190 387 102 
7 บ้านลูโบะสะโต 151 165 316 100 

รวม 1,734 1,793 3,527 915 
 (รายงานจ านวนประชากร ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดบัต าบล ปี 2561 ) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 บ้านตือมายู 460 447 918 206 
2 บ้านแขยง 239 268 461 155 
3 บ้านแอแว 330 358 707 151 
4 บ้านจาแบดูวอ 177 179 384 92 
5 บ้านหินสูง 213 223 421 105 
6 บ้านตอแล 191 190 389 102 
7 บ้านลูโบะสะโต 159 168 320 100 

รวม 1,769 1,833 3,602 911 
(รายงานจ านวนประชากร ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล ป ี2560 ) 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา   
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  สังกัด สพฐ. จ านวน  4  โรงเรียน  ได้แก่ 
 1. โรงเรียนบ้านตือมายู หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู 
 2. โรงเรียนบ้านแขยง   หมู่ที่ 2 บ้านแขยง 
 3. โรงเรียนบ้านแอแว   หมู่ที่ 3 บ้านแอแว 
 4. โรงเรียนเพลินพิศ     หมู่ที่ 4 บ้านจาแบดูวอ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอแว หมู่ที่ 3  บ้านแอแว 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ ามัสยิดมาดาริยิตตาอาลม  หมู่ที่ 2 บ้านแขยง 

โรงเรียนตาดีกา จ านวน 8 แห่ง 
  1. โรงเรียนตาดีกานูรูลฮูดา  บ้านบาลูกากาปัส หมู่ที่ 1 
  2. โรงเรียนนูริดิน  บ้านตือมายู  หมู่ที่ 1 
  3. โรงเรียนมาดาริยิตตาอาลม  หมู่ที่ 2 
  4. โรงเรียนเอาวลาดียะห์  อีวาน หมู่ที่ 3 
  5. โรงเรียนดารุลฟาละห์  หมู่ที่ 4 
  6. โรงเรียนราวฎอตุลยัณนะห์  หมู่ที่ 5 
  7. โรงเรียนดารุลเมาะมะห์  หมู่ที่ 6 
  8. โรงเรียนมะห์มูดียะห์  หมู่ที่ 7 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้
จดักิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถ
เลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยา
เพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ อบต. ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรม
เพ่ือแก้ไขปัญหา   
  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
  -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    1     แห่ง 
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตอแล 

๔.๓ อาชญากรรม 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนบ้างเล็กน้อย  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณได้แก้ปัญหาเท่าที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   
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๔.๔ ยาเสพติด 
จากการส ารวจและติดตามปัญหายาเสพติดในเขตต าบลเอราวัณ  พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อ

เทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานราชการที่
ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองหรือก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอราวัณก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. จัดต้ังกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ   
  

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตต าบลเอราวัณ มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ในเขตต าบลเอราวัณมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง 
ร้อยละ  94.60 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและหรือถนนลาดยางทุกสาย  ปัญหาคือ  อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด  ซ่ึงจะด าเนินการได้ตามรายได้ที่ได้รับจัดสรรเท่านั้น แต่ อบต.ก็ได้ด าเนินการเสนอ
โครงการต่างๆ เพ่ือขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก 

๕.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

๕.3 การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณได้ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในเขต

พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านแขยง หมู่ที่ 3 บ้านแอแว หมู่ที่ 5 บ้านหินสูง หมู่ที่ 6 บ้านตอแล  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี   
๕.4 โทรศัพท์ 

  ในเขตต าบลเอราวัณ มีการสื่อสารที่ส าคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมี
เครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE  

๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -ไปรษณีย ์ ประจ าอ าเภอแว้ง จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวัน
จันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 

๖.๑ การเกษตร  
ต าบลเอราวัณ มีพ้ืนที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

การท าสวนผลไม้  เช่น  สวนเงาะ  ทุเรียน  มังคุด ลองกอง  ลางสาด  สวนยางพารา และในปัจจุบันมีการปลูกปาล์ม
น้ ามันในบางพ้ืนที่  ลักษณะการท าสวนผลไม้เป็นการท าสวนแบบผสมผสาน   

๖.2 การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค กระบือ แพะ แกะ  เป็นต้น 
๖.3 การท่องเที่ยว 

  ในต าบลเอราวัณ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่   ฟาร์มตัวอย่างบ้านบาลูกา
กาปัส  ตังอยู่หมู่ที่ 1 บ้านตือมายู อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

๖.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  4  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มปักจักร 
   ๒. กลุ่มท าขนม 
   3. กลุ่มผ้าบาติก 
   4. กลุ่มเกษตรกรท านา 

๖.5 แรงงาน 
  จากผลการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562  พบว่า  ประชากรที่มีอายุ        
๑๕ – 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  68  และประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี ร้อยละ 37  ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่  ในเมือง
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและท าการเกษตร  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.๑ การนับถือศาสนา 
-  มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ   100 

     มัสยิด     8    แห่ง         
       บาลาเซาะห์ 9    แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณถีือศีลอดเดือนรอมฎอน  ประมาณเดือน   มิถุนายน 
-  ประเพณีวันฮารีรายออีดิลฟิตรี   ประมาณเดือน กรกฎาคม 
-  ประเพณีวันฮารีรายออีดิลอัฎฮา   ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณีการท าขนมอาซูรอ   ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณงีานเมาลิด     ประมาณเดือน ธันวาคม 
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7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลเอราวัณ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การท าเครื่อง
จักสารส าหรับใช้ในครัวเรือน  การแสดงกรือโต๊ะ การแสดงรองเง็ง  การแสดงดีเกฮูลู การแสดงสีละ  ฯลฯ 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙9 % พูดภาษามลายูท้องถิ่น    

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลเอราวัณ ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง 
เช่น  เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ไผ่  
     
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า   
 น้ าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน น้ าจากบ่อบาดาลและน้ าจากบ่อน้ าตื้น ซึ่ง

จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา  
8.๒ ป่าไม้   
 ในเขตพ้ืนทีต่ าบลเอราวัณ มีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 17,500 ไร่ 
8.๓ ภูเขา   
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลเอราวัณ มีเทือกเขากรือซอ อยู่ติดพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4  
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทรพัยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ได้แก่  

  ดิน น้ า ป่าไม้ เพราะคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ จะเห็นได้จาก
เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  
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สถานการณ์ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในเขตต าบลเอราวัณ 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.  2546 ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้ มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล                  
มีหน้าที่ต้องท าให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัย และจ าเป็น
จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการด าเนิน     
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ในด้านต่าง ๆ เช่น                
ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ  
และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนและ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) 

ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขกัน
อย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราได้
เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยใช้ตะกร้า เวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ใช้ใบบัว หรือใบตองห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมี
การใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะอลูมิเนียม เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เกิดมูลฝอย 
และของเสียอันตรายเพิ่มข้ึนไปด้วย ผลกระทบที่ตามมามีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมูลพิษทางน้ า 
ทางดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญส่ง กลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ เป็น
พาหะน าโรค เสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ
ที่ใช้ในการแก้ไขขยะมูลฝอย และ ของเสียอันตราย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษได้น าเสนอไว้ว่า ขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนองค์ประกอบที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ อัตราไม่น้อยกว่า 80 
ของปริมาณขยะท่ี เกิดขึ้น โดยสามารถน าขยะจ าพวก พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียมมารีไซเคิ้ล ได้ร้อยละ 
30-35 และ น าขยะอินทรีย์ หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้มาหมักท าปุ๋ย ได้ร้อยละ 45-50 แต่ปัจจุบันอัตราการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่มีเพียงร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ยังคงเป็นอัตราที่ต่ ากว่าเหมือน 
เปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ได้  

ดังนั้น หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เริ่มจากตนเอง 
ครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งองค์กรต่างๆ เช่น 
โรงเรียน และ สถานที่ราชการ อาคารส านักงานก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ และยังช่วยให้ประหยัด
งบประมาณ และทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย  

ต าบลเอราวัณมีลักษณะพ้ืนที่เป็นชนบทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนมีลักษณะเป็นชุมชน หนาแน่น มี
พ้ืนที่รอบหมู่บ้านเป็นทุ่งนา แปลงเกษตร และภูเขา การจัดการขยะของชุมชนจึงเป็นลักษณะพึ่งตนเอง ไม่มีถังขยะ
รองรับและยังไม่มีพื้นที่ส าหรับทิ้งขยะ ส่วนมากประชาชนในพ้ืนที่จะท าลายขยะโดยการ เผา ฝังกลบ หรือท าขยะ
อินทรีย์ บ้างก็เก็บไว้ขายโดยมีรถรับซื้อของเก่าเข้าไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  ก็ได้ให้
ความส าคัญในเรื่องนี้โดยใน โดยในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  ก็ได้มีการบรรจุโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตลอดจนทราบปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะ น าไปสู่การลดปริมาณขยะในชุมชนต าบลเอราวัณ               
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                                               ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

วิสัยทัศน์   
“จัดการขยะที่ครัวเรือนด้วยตนเอง ชุมชนสะอาด  ปราศจากขยะอย่างยั่งยืน “    
 

กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย  
1. ก าหนดเป้าหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)  
2. วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ เพ่ือน ามาเป็นฐานคิดในการ

สร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area –Base Problems)  
3. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ ต้นทาง กลางทาง      

และปลายทาง  
   - ต้นทาง ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  

- กลางทาง เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ปลายทาง ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

4. การน าหลัก 3 Rs หรือ 3 ช คือ คือ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า 
และน ากลับมาใช้ใหม่ และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา       
ภาคประชาสังคมและประชาชน น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา  

5. การน านโยบายของนายกรัฐมนตรีมาใช้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ อาทิ โครงการ “1 อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”  

6. การน ากรอบนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
พันธกิจ 

1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล                
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 –2564 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ                
ขยะมูลฝอยชุมชน  

2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้น
การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยส่งเสริม
การคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย     
ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม ่ 

3. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพ่ือน าไปจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ  

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ    
 
 
 
 
 

 



12 

วัตถุประสงค์  
 

1. เ พ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ในปีงบประมาณ พ .ศ .2562                           
ขององคาการบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  

2. เพ่ือให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน  

3. เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปปรับใช้ให้สอดคล้อง กับบริบทของ
พ้ืนที ่และสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 
ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

การสร้างวินัย ความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึกของคนในชุมชนสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
1. สร้างจิตส านึกและการมสี่วนร่วมของประชาชนในการลดการใช้ขยะและการคัดแยกขยะ-ของเสีย 

อันตรายจากครัวเรือน 
2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ การลด ละ เลิกการใช้ขยะ และการแยกขยะ-ของเสียอันตราย                  

จากต้นทาง 
3. ท าความสะอาด และจัดเก็บขยะเป็นประจ าเสมอ  
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม 
5. ส่งเสริมและรณรงค์การไปซื้อสินค้าไม่รับถุงพลาสติก 
6. ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่ท าลายสิ่งแวดลอม เช่น งานบุญ 

ต่าง ๆ เดิมชาวบ้านนิยมห่อข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกไว้รับรองแขก เปลี่ยนเป็นตักข้าวใส่จานหรือถ้วยแล้วใช้ใบตอง
กล้วยปิดข้าวไว้รับรองแขกแทน หรืออ่ืน ๆ 

7. สนับสนุนการซื้อหรือผลิตสินค้าท่ีไม่ก่อให้เกิดการสร้างขยะที่ย่อยสลายยาก  
8. สนับสนุนให้มีกิจกรรม Big cleaning Day ประจ าเดือนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

การจัดการขยะในชุมชน 
  1.  ส่งเสริมให้ต้นทางหรือครัวเรือนแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง 
  2.  ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างนวัตกรรมคัดแยกขยะจากครัวเรือนใช้เอง  
  3.  ประกวดนวัตกรรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
  4.  ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
  5.  สร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ เช่น โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย, และ 
   หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะและของเสียอันตราย มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” เป็นต้น  
  6.  จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน 
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   ส่วนที่ 3  
                           แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
1. ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการ     
ขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 
1.3 จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการประชุม

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
 

2. ด้านการจัดการขยะต้นทาง  
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค ์3ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า นากลับมาใช้ใหม่ 

หรือ 3R: Reduce Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 
โครงการ  

2.2 ขยะเปียกถูกคัดแยกและจัดการโดยผู้ผลิตขยะ แบ่งเป็น 3 เป้าหมาย ดังนี้  
(1) ครัวเรือนร้อยละ 100 ที่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับการส่งเสริม 

และจัดท าถังขยะเปียก  
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมและมีการจัดเก็บ               

ขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้นาไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการ
จัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้) (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และตลาดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมหรือสถานที่รวมขยะเปียก  

2.3 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40 ถูกน าไปใช้ประโยชน์  
2.4 การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือน าขยะที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า 

เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณานาเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมได้ อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ  

2.5 ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการ             
ขยะมูลฝอย  

2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  
ได้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
 
3. ด้านการจัดการขยะกลางทาง  

3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในชุมชน        
ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว  
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3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน)  

3.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน  
 

4. ด้านการจัดการขยะปลายทาง  
4.1 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวม ส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
4.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่ Zero Waste)  
4.3 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100  
4.4 กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ในแต่ละ

จังหวัดมีการด าเนินการก าจัดขยะ หรือมีแผนการด าเนินการฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการ              
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด  

 
5. เป้าหมายอ่ืนๆ  

5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีถนนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวไม่น้อยกว่า               
500 เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามแนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น          
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  

5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 ต้องมีการจัดท าโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด 
ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 2 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2562 

5.3 ห้องน้ าสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียน ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ร้อยละ 100 ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีการจัดการตาม             
แนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย” 
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แผนภาพการจัดการขยะชุมชน 

        องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1   แผนงานระยะเร่งด่วน 
           แผนงานที่ 1 การสร้างจิตส านึก  

1.1 รณรงค์การคัดแยกขยะ  
  1.2  อบรมให้ความรู้เรื่องขยะ และการคัดแยกขยะ 

1.3  อบรมการท าปุย๋หมักอินทรีย์จากขยะชีวภาพ 
                   1.4  รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม 

1.๕  ส่งเสริมให้ร้านค้าชุมชนลด ละ การบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยถุงพลาสติกและกล่องโฟม  
1.๖  ส่งเสริมท ากิจกรรม Big cleaning day 

 
         
 

ลงถังขยะที่ อบต. จัดไว้ให้ 

อบต.เอราวัณ 
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           แผนงานที่ 2  การสร้างรูปแบบ/วิธีการจัดการขยะ  
2.1 ประกวดนวัตกรรมคัดแยกขยะ 
2.2 ประกวดชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะและลูกน้ ายุงลาย 
2.3 สร้างถังขยะอันตรายตามชุมชน         
     

     3.2 แผนงานระยะยาว 
       แผนงานที ่1  การสร้างจิตส านึก 

1.1  รณรงค์การคัดแยกขยะ  
  1.2  อบรมให้ความรู้เรื่องขยะ และการคัดแยกขยะ 
      1.3  อบรมการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะชีวภาพ 
                   1.4  รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม 

1.๕  ส่งเสริมให้ร้านค้าชุมชนลด ละ การบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยถุงพลาสติกและกล่องโฟม  
      1.๖  ส่งเสริมท ากิจกรรม Big cleaning day 

      แผนงานที่ 2 การสร้างรูปแบบ/วิธีการจัดการขยะ   
  2.1 ประกวดนวัตกรรมคัดแยกขยะ 

2.2  ประกวดชุมชนสะอาดปราศจากขยะ และของเสียอันตราย 
2.3  ติดตามจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชน 

 
การบังคับใช้กฎหมาย 

1. ออกข้อบัญญัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
2. ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะ/ก าจัด ขยะมูลฝอยและของเสีย 

อันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ 
3. ควบคุมการประกอบกิจการรับซื้อของเก่า 

 
 
 
 



ส่วนที่  4         17 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. การรายงานข้อมูลในแบบรายงาน                 
มฝ.2 ครบร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 990  ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

2. การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ               
การจัดการขยะมูลฝอย 

ร้อยละ 100 1 ฉบับ - อบต.เอราวัณ - 

3. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูล        
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ร้อยละ 100 1 ชุด - อบต.เอราวัณ - 

4. กิจกรรมรณรงค์ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ า  
น ากลับมาใช้ใหม ่

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

5. ครัวเรือนร้อยละ 100 ท่ีมีบริเวณหรือ 
พื้นที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน ได้รับ
การส่งเสริมการจัดท าถังขยะเปียก 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ มีการ
จัดท าถังขยะเปียกรวม และมีการจัดเก็บ
ขยะเปียกท่ีครัวเรือนคัดแยกไว้ 

ร้อยละ 100 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

7. โครงการเดินรณรงค์ตามแผน      
ปฏิบัติการ 60 วัน"แยกก่อนท้ิง" 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

8. โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอน 
วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการจัดการ
ขยะในครัวเรือนการแยกขยะก่อนทิ้ง 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

9. โครงการช่วยกันแยก ช่วยกันลด  
หมดปัญหาขยะ 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

10. โครงการลดขยะ ใช้ถุงผ้า ถือปิ่นโต                 
ลดโลกร้อน 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวณั - 

11. ส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน - อบต.เอราวัณ - 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

ด้านการจัดการขยะ (ต้นทาง) 

1. โครงการตลาดนัดขยะ/ธนาคารขยะ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

2. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลก (อถล.) 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน  - อบต.เอราวัณ  - 

3. การด าเนินกิจกรรมของ อถล.  ปีละ 6 คร้ัง 990  ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 
4. โครงการเดินรณรงค์ตามแผน      

ปฏิบัติการ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง" 
ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 

 
- อบต.เอราวัณ - 

5. โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการขยะในครัวเรือนการแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

6. โครงการช่วยกันแยก ช่วยกันลด  
หมดปัญหาขยะ 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

7. โครงการลดขยะ ใช้ถุงผ้า ถือปิ่นโต                 
ลดโลกร้อน 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

8. ส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

ด้านการจัดการขยะ (กลางทาง) 

9. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบ 
แยกประเภทในชุมชนหรือสถานที่สาธารณะ 

ร้อยละ 100 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

10. มีการวางระบบการเก็บขนขยะ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 
11. โครงการเดินรณรงค์ตามแผน      

ปฏิบัติการ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง" 
ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 

 
- อบต.เอราวัณ - 

12. โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการขยะในครัวเรือนการแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

13. โครงการช่วยกันแยก ช่วยกันลด  
หมดปัญหาขยะ 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

14. โครงการลดขยะ ใช้ถุงผ้า ถือปิ่นโต                 
ลดโลกร้อน 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

15. ส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

ด้านการจัดการขยะ (ปลายทาง) 

1. ขยะอันตรายชุมชนได้รับการจัดเก็บ 
ครบร้อยละ 100 และรวบรวมส่งไปก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ร้อยละ 100 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

2. ขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 80 ได้รับ 
การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ มี
การด าเนินการก าจัดขยะหรือมีแผนการ
ด าเนินการก าจัดขยะ 

ร้อยละ 100 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

4. ขยะติดเชื้อมีการก าจัด/ขยะติดเชื้อ 
ได้รับการจัดเก็บและถูกน าไปก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วม ร้อยละ 100 - อบต.เอราวัณ - 

5. ส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

6. โครงการเดินรณรงค์ตามแผน      
ปฏิบัติการ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง" 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

7. โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการขยะในครัวเรือนการแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 
 

- อบต.เอราวัณ - 

8. โครงการช่วยกันแยก ช่วยกันลด  
หมดปัญหาขยะ 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

9. โครงการลดขยะ ใช้ถุงผ้า ถือปิ่นโต                 
ลดโลกร้อน 

ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

เป้าหมายอ่ืน 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ มี
ถนนตามโครงการ “1 อปท. 1 ถนนใส่
ใจสิ่งแวดล้อม” 

ถนนอย่างน้อย 1 สายทาง 
ความยาวไม่น้อยกว่า         

500 เมตร 

1 สาย - อบต.เอราวัณ - 

2. จัดท าโครงการ 1 อปท. 1 มัสยิด                    
ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. 

2 โครงการ 1 มัสยิด - อบต.เอราวัณ - 

3. โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาด  
และปลอดภัย 

ร้อยละ 100 1 แห่ง - อบต.เอราวัณ - 

4. รณรงค์การคัดแยกขยะ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

5. อบรมให้ความรู้เรื่องขยะ                     
และการคัดแยกขยะ 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน 20,000 อบต.เอราวัณ อบต.เอราวัณ 

6. อบรมการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะ 
ชีวภาพ 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

7. รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก 
และกล่องโฟม 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม 990 ครัวเรือน - อบต.เอราวัณ - 

8. ส่งเสริมให้ร้านค้าชุมชนลด  ละ  เลิก        
การบรรจุ ผลิ ตภัณฑ์ ด้ ว ยถุ งพลาสติ ก        
และกล่องโฟม 

ร้อยละของร้านค้าที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 

9. ส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน 
 

- อบต.เอราวัณ - 



 


