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1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา       

 
 ในปัจจุบนั ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดท้วีความรุนแรงและขยายวงกวา้งไปเกือบทุกพื้นท่ี

ของประเทศไทย  จนก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม  และชุมชนเป็นอย่างมาก  ปริมาณขยะมูลฝอย

ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนทุกปี  และมีแนวโนม้รุนแรงข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่จงัหวดัปริมณฑล และ
จงัหวดัในแผนพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  ตลอดจนจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางความเจริญเติบโต
ในภาคต่าง ๆ  เช่น  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  เชียงใหม่  ภูเก็ต  เป็นตน้  
ลว้นเกิดปัญหาการขาดแคลนสถานท่ี  และระบบในการกาํจดัขยะมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล  
(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอ้ม, 2547, หนา้ 123)  ในปี  พ.ศ. 2544  ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนจากชุมชน
ทั้งหมดประมาณวนัละ  38,640  ตนั  หรือประมาณปีละ  14.1  ลา้นตนั  เพิ่มข้ึนจากปี  พ.ศ. 2543  
ประมาณวนัละ  470  ตนั  โดยจาํแนกเป็นขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร  ประมาณวนัละ  9,320  
ตนั  เขตเทศบาลทั้งหมดและเมืองพทัยา  (จาํนวน  1,130  แห่ง)  ประมาณวนัละ  11,900  ตนั  และ
พื้นที่นอกเขตเทศบาลประมาณวนัละ  17,420  ตนั  และเมื่อเปรียบเทียบอตัราการเพ่ิมปริมาณ
มูลฝอยในปี 2544  พบว่ามีอตัราเพิ่มโดยเฉล่ียร้อยละ  1  เม่ือเปรียบกบัปี  พ.ศ. 2543  (กรมควบคุม
มลพิษ, 2542, หน้า 74)  นอกจากน้ี  ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาจากการเจริญเติบโตทางดา้น

เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศมกัจะเกิดข้ึนในเขตเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรม  เพราะมี
ประชาชนอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น  และมีอตัราการเพิ่มของประชากรค่อนขา้งสูง  ทาํให้การ
อุปโภคและบริโภค  มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ยส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนสัมพนัธ์โดยตรงต่อการเพิ่ม
ของปริมาณมูลฝอย 

    จงัหวดัสมุทรปราการเป็นพื้นท่ีซ่ึงประสบปัญหาขยะมูลฝอยอยา่งรุนแรง  ทั้งน้ี  เน่ืองจาก
การขยายตวัของชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและไม่มีระเบียบ  อีกทั้ งยงัมีประชากร
อาศยัอยูห่นาแน่นและมีลกัษณะชุมชนเป็นชุมชนเมือง  ซ่ึงจงัหวดัสมุทรปราการแบ่งการปกครอง
ส่วนภูมิภาคออกเป็น  6  อาํเภอ    ไดแ้ก่  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  อาํเภอพระประแดง  อาํเภอพระ
สมุทรเจดีย ์  อาํเภอบางพลี  อาํเภอบางบ่อ  และ อาํเภอบางเสาธง  โดยผลจากการคาดการณ์ประชากรใน
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จงัหวดัสมุทรปราการ  ในช่วง  20  ปี  คาดว่าในปี  พ.ศ. 2548  จะมีจาํนวนประชากรจริงประมาณ  
1,463,874  คน  และ  2,217,917  คน  ในปี  พ.ศ.  2558  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในอนาคต  อาํเภอเมืองจะมี
ประชากรอยู่หนาแน่นมากท่ีสุด  ส่วนอาํเภอบางพลี  ก็มีอตัราการเพ่ิมของประชากรค่อนขา้งสูง  
เน่ืองจากโครงการสนามบินสุวรรณภูมิจะส่งผลต่อการเพ่ิมประชากร ของอาํเภอบางบ่อ  ซ่ึงตั้งอยู่
ในบริเวณใกลเ้คียง  (กรมควบคุมมลพิษ, 2539, หนา้  2-22) ซ่ึงจะส่งผลทาํให้เกิดปริมาณมูลฝอยท่ี
มากข้ึนดว้ย 
 จากผลการศึกษาการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยชุมชนในระดบัต่าง ๆ  ของจงัหวดัสมุทรปราการ  
ในช่วง  20  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2538-2558  พบว่าในปี  พ.ศ. 2538  จะมีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึน  
ทั้งจงัหวดั  916  ตนั/วนั  หรือประมาณ  0.33  ลา้นตนั/ปี  และในปี  พ.ศ. 2558  จะเพิ่มข้ึนเป็น  1.05  
ลา้นตนั/ปี  (กรมควบคุมมลพิษ, 2539, หนา้  2-24)  และสาํหรับการเก็บรวบรวมมูลฝอยของเทศบาล  
5  แห่ง  ไดแ้ก่  เทศบาลนครสมุทรปราการ  เทศบาลเมืองพระประแดง  เทศบาลตาํบลลดัหลวง  
เทศบาลตาํบลสาํโรงเหนือ  และเทศบาลสาํโรงใต  ้ ในปี พ.ศ. 2540  มีปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

ในเขตเทศบาลประมาณ  364  ตนั/วนั  สามารถเก็บขนมูลฝอยไดร้วม  301  ตนั/วนั  คิดเป็นสัดส่วน
การใหบ้ริการประมาณร้อยละ  83  รถเกบ็ขนมูลฝอยเป็นรถเปิดขา้งเททา้ยขนาด  4-12  ลูกบาศกเ์มตร  
รถอัดท้ายขนาด  10-15  ลูกบาศก์เมตร  และรถคอนเทรนเนอร์ขนาด  4-8  ลูกบาศก์เมตร  
ให้เก็บขนมูลฝอย  2  เท่ียว/วนัอายกุารใชง้านของรถเก็บขนมูลฝอยประมาณ  1-5  ปี  ส่วนวิธีกาํจดั
มูลฝอย  ขณะน้ีจงัหวดัสมุทรปราการยงัไม่มีสถานท่ีกาํจดัมูลฝอยท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล  วิธีกาํจดั
มูลฝอยท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นวิธีการเทกองในหลุมหรือบนพื้น  (กรมควบคุมมลพิษ, 2543, หนา้  2-18) 
  มูลฝอยเป็นส่ิงท่ีตอ้งการการจัดการเพื่อให้มีการรวบรวมและกาํจัดอย่างเหมาะสม  
เพื่อเป็นการควบคุมป้องกนัปัญหามลพิษ  โรคติดต่อ  และเพิ่มความสะอาดน่าอยู่แก่ชุมชน  และ
ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจนเป็นการสนบัสนุนการพฒันาทางเศรษฐกิจทางออ้ม  
ในการชกัจูงการลงทุนจากต่างประเทศ  ท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าประเทศไทยมีระบบการจดัการมูลฝอยรองรับ
การพฒันา  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดอี้กส่วนหน่ึง  ดงันั้น  จึงจาํเป็นอยา่งยิง่
ท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ควรใหค้วามสาํคญัแก่ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อช่วยกนัป้องกนัรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
  ในปัจจุบนัรัฐบาลไดต้ระหนักถึงปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน  จึงไดก้าํหนดแนวทางในการ
ดาํเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  9 
การกระจายภารกิจและความรับผดิชอบใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งโปร่งใส โดยเตรียม
ความพร้อมและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควบคู่กบั
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของทอ้งถ่ิน และได้กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  แห่งชาติ  พ.ศ. 2539  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี  4  มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 โดยมีเหตุผลและหลกัการในการประกาศใช ้ดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2543, หนา้  58)   
    1.  ส่งเสริมประชาชนและองคก์ารเอกชนใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
    2.  จดัระบบการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามหลกัการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 
    3.  กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และราชการส่วนทอ้งถิ่น
ให้เกิดการประสานงาน  และมีหน้าท่ีร่วมกนัในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  และ
กาํหนดแนวทางปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผดิชอบโดยตรง 
    4.  กาํหนดมาตรการควบคุมมลพิษดว้ยการจดัใหมี้ระบบบาํบดัอากาศเสีย  ระบบบาํบดั
นํ้าเสีย  รับกาํลงัของเสีย  และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมลพิษ 
    5.  กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไป
โดยชดัเจน   
    6.  กาํหนดใหมี้มาตรการส่งเสริมดา้นกองทุน  และความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการจูงใจ
ใหมี้การยอมรับท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัน้ี  มีหลกัการและ
เหตุผลท่ีสําคญัคือ  ตอ้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระและ
สามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นการจดัการปัญหามลพิษ  และการจดัการของเสียที่เกิดข้ึนภายในเขต
อาํนาจของตน  ตามหลกัการกระจายอาํนาจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  คือ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือ อบต.  ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล  และองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  6)  พ.ศ. 2553  โดยองค์การบริหารส่วนตาํบล
จะมีอาํนาจหนา้ท่ีในการพฒันาตาํบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  เช่น  การจดัให้มี
และบาํรุงรักษาทางนํ้ า  ทางบก  การรักษาความสะอาด  การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั  การส่งเสริมการศึกษา  การพฒันาเด็ก สตรี  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุ และผูพ้ิการ  
การคุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้  ซ่ึงในการท่ีจะแกไ้ข
ปัญหามูลฝอยในชุมชนไดน้ั้น  ถือวา่ชุมชนท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ีจะสามารถจดัการเก่ียวกบัมูลฝอยไดดี้ท่ีสุด  
เพราะวา่มีสมาชิกหรือกลุ่มองคก์รในชุมชนจะมีความเขา้ใจ  และพยายามเรียนรู้กบัปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ 
จากของตนเองไดดี้  ดงันั้น  การเปิดโอกาสใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้มามีบทบาทในการวางแผน 
การจดัการมูลฝอย  ท่ีมีอยู่ตามศกัยภาพของตนจึงเป็นส่ิงจาํเป็น  เพราะองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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เป็นหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีมิอิสระในการกาํหนดนโยบายปกครองของตนเอง  มีอิสระ
ในทางภาษา  และการเงิน  ทาํให้การดาํเนินงานพฒันาในดา้นต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และตรงตามวตัถุประสงคข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน 
  ผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลถือไดว้่าเป็นผูน้าํชุมชนในระดบัตาํบลท่ีมี

บทบาทสาํคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ในชุมชน  เน่ืองจากผูน้าํจะคอยทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้
ประสานหรือคอยกาํก ับดูแล   เพราะในการอาศยัอยู่รวมกัน   หรือกระทาํ  ซ่ึงภายใตค้วาม
แตกต่างน้ีทุกคนตอ้งมีจุดร่วมเกิดข้ึน  โดยการคดัเลือกหรือเลือกตั้งบุคคลท่ีมีความพร้อมท่ีสุด  ทั้ง
ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มาเป็นตวัแทน  หรือ
หัวหน้ากลุ่ม  ดังนั้น  ในการจดัการมูลฝอยในทอ้งถ่ิน  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลจึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จในการดาํเนินการในการจดัการมูล

ฝอยในชุมชน  เพราะยอ่มรู้ถึงความตอ้งการของประชาชนตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได้
ดีท่ีสุด 
 จากความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาถึงบทบาทและความ
พร้อมในการจดัการมูลฝอยชุมชน  ของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ    ว่ามี  บทบาทการจดัการมูลฝอยชุมชน  และการแก้ปัญหาเก่ียวกับการ
จดัการมูลฝอยชุมชนอย่างไร  มีปัจจยัตลอดจนปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํ
ผลการวิจยัท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลสาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผน  และดาํเนินการต่าง ๆ ใน
การพฒันาศกัยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลให้สามารถจัดการกับมูลฝอย

ในชุมชนของตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงจะเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะ
ช่วยในการแกปั้ญหามูลฝอยท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัใหดี้ข้ึนต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.2.1  เพื่อศึกษาบทบาทและความพร้อมในการจดัการมูลฝอยชุมชน  ของผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
  1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทและความพร้อมในการจดัการมูลฝอยชุมชน  ของ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในจงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามความรู้
ความเขา้ใจในการจดัการมูลฝอยชุมชน  ความตระหนกัในการจดัการมูลฝอยชุมชน ระดบัการศึกษา  
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  และประสบการณ์ท่ีเคยรับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอย 
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ชุมชน 
 

1.3  สมมุตฐิานการวจิยั 
 
 ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในจงัหวดัสมุทรปราการ  ท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจในการจดัการมูลฝอยชุมชน   ความตระหนักในการจดัการมูลฝอยชุมชน  อายุ  ระดบั
การศึกษา  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  และประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอย
ชุมชน  มีบทบาทและความพร้อมในการจดัการมูลฝอยชุมชนแตกต่างกนั   
 

 1.4  กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 
                               ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
-     ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ            
      มูลฝอย ชุมชน 
- ความตระหนกัในการจดัการมูลฝอย

ชุมชน   
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 
- ประสบการณ์ท่ีเคยรับการอบรม

เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

1.5  ขอบเขตการวจิยั 
 
 1.5.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบล  ในจงัหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง อยู่ในปัจจุบนั  ใน  6  อาํเภอ  ไดแ้ก่  อาํเภอ 

- บทบาทในการจดัการมูลฝอยชุมชนของ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล   
- ความพร้อมในการจดัการมูลฝอยชุมชน
ของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล   
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เมืองสมุทรปราการ  อาํเภอพระประแดง  อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ อาํเภอบางพลี  อาํเภอบางบ่อ  และ
อาํเภอบางเสาธง  มีจาํนวนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมด  31  องคก์าร  มีจาํนวนผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ทั้งหมด  386  คน  
 1.5.2   กลุ่มตวัอยา่ง  โดยหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน  386 คน  
  

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
  การศึกษาคร้ังน้ี  คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์  ดงัน้ี 
  1.6.1  ทราบถึงการปฏิบติัและการดาํเนินงานของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลในการจดัการมูลฝอยชุมชน 
  1.6.2  ทราบถึงบทบาทและความพร้อมในการจดัการมูลฝอยชุมชนของผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  1.6.3  เพื่อนาํผลจากการวิจ ัยในคร้ังน้ี  ไปเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เห็นความสาํคญัของการจดัการมูลฝอย  และดาํเนินการจดัการแกไ้ขปัญหา
มูลฝอยชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 

1.7  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 
 
  1.7.1  บทบาท  หมายถึง  การกระทาํ  หรือพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีแสดงออกมา
ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่  ซ่ึงการแสดงออกของบทบาทนั้น
จะข้ึนอยูก่บัตาํแหน่ง  และจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีสงัคมยอมรับดว้ย 

 1.7.2  ความพร้อม หมายถึง  สภาพท่ีเตรียมพร้อมในการปฏิบติั หรือดาํเนินกิจกรรมนั้นๆ
ใหส้ามารถสาํเร็จลุวง ไปอยา่งมีประสิทธิภาพอนัเป็นผลมาจากการเตรียมตวัไว แล วสาํหรับกิจกรรม
นั้น ๆ 
  1.7.3  การจดัการมูลฝอยชุมชน  หมายถึง  การลดปริมาณขยะมูลฝอย  การกาํจดัมูลฝอย  
หรือการคดัแยก  เพื่อลดปริมาณท่ีเกิดข้ึน  จากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  ท่ีถูกตอ้ง
ตามหลักสุขาภิบาล  ซ่ึงจะประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  คือ  การจัดการเก่ียวกับการท้ิงมูลฝอย  
การเกบ็รวบรวมและการขนส่ง  และการกาํจดัขั้นสุดทา้ย 
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 1.7.4  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (อบต.)  หมายถึง  หน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึน
ในตาํบล  ซ่ึงเป็นรูปแบบการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิ่น  ตามนโยบาย
การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินของรัฐบาล ซ่ึงประกอบดว้ย  
  1)  ผูบ้ริหาร  คือ  บุคคลท่ีทาํหน้าท่ีประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องคก์ารเพื่อใหด้าํเนินไปสู่วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 
  2)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  คือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในตาํบลนั้น  จาํนวนหมู่บา้นละ  
2  คน 
 
 
 
  
 
 

 




