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โครงการณรงค์คัดแยกขยะตาบลวังไทร ประจาปี 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
.....................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยนับว่าเป็นปัญหาสาคัญทั้งปัญหาระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจาก
ประชากรในประเทศมีจานวนมากขึ้น สถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็ คือ
ขยะมูลฝอย ย่อมมีจานวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยไม่สมดุลกับจานวนขยะมูลฝอย
จึ ง มี ข ยะมู ล ฝอยที่ เ หลื อ ตกค้ า งรอการก าจั ด อยู่ เ ป็ น จ านวนมาก แม้ จ ะมี พื้ น ที่ ที่ จั ด ไว้ เ พื่ อ รั บ รองขยะแต่
ก็ไม่เพียงพอกับ ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้ านวิสั ยทัศน์
กลิ่ น ความสะอาดและอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จากสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทาแผ่นแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.2559-2560) โดยใช้หลัก.3.RS.คือการใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมา
ใช้ ใ หม่ โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ลดปริ ม าณการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงและประกาศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 กาหนดให้มีการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมากาหนดแนวทางการพัฒนา
ประเด็นที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก แนวทางอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงาน (กลยุทธ์) เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ในทุกภาคส่วน
ร่วมสานึกรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะซึ่งเป็นแนวทางในการดาเนินทานที่สอดคล้องกันทุก
ระดับ
เทศบาลตาบลวังไทร เป็นท้องถิ่นหนึ่งที่ประสพปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยเนื่องจากการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ไม่มีพื้นที่การจัดมูลฝอยของตาบล ชุมชนเมืองได้มีการขยายเพิ่มมากขึ้น เป็นพื้นที่
ที่มี แนวโน้ ม จะมีก ารเจริ ญ เติ บ โตของแหล่ งที่ พัก อาศัย และโรงงานอุ ส าหกรรมเพิ่ม ขึ้น ในอนาคตอั นใกล้
แต่ยังขาดการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ในด้านการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ขาดการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนกาจัด และพบการนากลับมาใช้ใหม่จานวนน้อย เมื่อเทียบปริมาณมูลฝอยของทั้งตาบลแล้ว เทศบาล
ต าบลวั ง ไทร จึ ง ก าหนดจั ด โครงการรณรงค์ คั ด แยกขยะต าบลวั ง ไทร เพื่ อ เป็ น การด าเนิ น งานที่ ส อดรั บ
กับนโยบายทุกระดับ และเร่งแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยก่อนเกิดปัญหาในด้านอื่นตามมา ให้ เกิดการบริหาร
จั ดการข้ อมูล ขยะมูล ฝอยในระดับ ครั ว เรื อนที่ มีประสิ ท ธิภ าพ หวัง เพื่อ ลดปริมาณมู ล ฝอยในตาบ ลวัง ไทร
ให้ลดลงเป็นศูนย์ต่อไป
/วัตถุประสงค์...
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2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยชุมชน
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ขยะมูลฝอยในระดับตาบลเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
3.กลุ่มเป้าหมาย
3.1 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ
3.2 หมู่บ้าน 18 และหน่วยงานภาครัฐภายในตาบลวังไทร
4.วิธีการดาเนินงาน
๔.๑ ขั้นตอนการเตรียมการ
- จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม มอบหมายหน้าที่ดาเนินการตามโครงการ
- จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ
- จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์โครงการฯเช่นภาชนะรวบรวมมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อ
- รวบรวมอุปกรณ์สาหรับการอบรมและจัดทาสื่อความรู้
- ประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย
- ประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการฯในที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านสัญจรตาบล
๔.๒ ขั้นการดาเนินการ
- เชิญประชุมคณะกรรมการ”จังหวัดสะอาด”ระดับตาบลเตรียมโครงการฯ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดงานคัดแยกขยะตาบลวังไทร
ผ่านสื่อต่างๆและเตรียมการสารวจการออกพื้นที่ตาแหน่งเพิ่มเติม
- การจัดทาสื่อส่งเสริมการจัดการมูลฝอยชุมชนตามหลัก 3RS ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
1. กิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยผ่านสื่อต่างๆให้กับอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
๒. กิจกรรมการก่อตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลตาบลวังไทร
3. กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ โดยการสร้างเครือข่ายกาจัดขยะอินทรีย์
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในตาบลวังไทร
๔. กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยอันตราย โดยการ กาหนดจุด การคัดแยก
ขยะอันตรายและการนาไปกาจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจการคัดแยกขยะอันตราย
แลกของกินของใช้
6. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตาบลวังไทร เช่น ขับเคลื่อน
ออกเทศบัญญัติการ จัดการขยะมูลฝอย, การปรับแผนจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ

/๔.๓ ขั้นตอนการ...
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๔.๓ ขั้นตอนการประเมินโครงการ
- ประเมินตามวัตถุประสงค์
- สรุปนาเสนอปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา
5.สถานที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตาบลวังไทร
หมู่บ้านในเขตตาบลวังไทร
18
โรงเรียนในเขตตาบลวังไทร
6
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังไทร
2
และสานักงานเทศบาลตาบลวังไทร
1

และแนวโน้มการดาเนินงานในปีต่อไป
หมู่บ้าน
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 25613
กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

ระยะเวลาปีงบประมาณ ๒๕63

๑

ขั้นตอนการเตรียมการ

๒

ขั้นการดาเนินการ

๓

ขั้นตอนการประเมินโครงการ

7.งบประมาณ
จากเทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม หมวดค่าใช้สอย โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตาบลวังไทร ตั้งไว้ 50,000.- บาท (-ห้าหมื่น
บาทถ้วน-) รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ
8.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
9.ประเมินผลโครงการ
๙.๑ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตัวแทนครัวเรือนได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยในชุมชน ผ่านสื่อต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนครัวเรือนในตาบล
วังไทร
/๙.๒ ประชาชน…
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๙.๒ ประชาชนเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการจั ดการมูล ฝอยชุมชน ตามกิ จกรรมที่เทศบาลฯกาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ ของจานวนครัวเรือนในตาบลวังไทร
๙.3 ปริมาณขยะภายในตาบลวังไทรได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 75 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งหมด
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตาบลวังไทรมีการจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ตาบลไร้ขยะ

(ลงชื่อ)……………………………………………….ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปัทมพร วัดกลาง)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.

(นายดารงค์รักษ์ กิจปานนท์)
รองปลัดเทศบาลตาบลวังไทร
(ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการฯ
(นายทรงกลด รุ่งเรือง)
ปลัดเทศบาลตาบลวังไทร

(ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ แตงอ่อน)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลวังไทร
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจาปี 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลวังไทร อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
…………………………………………
จากเทศบั ญ ญัติ ว่า ด้ว ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี พ.ศ.2563 ของกองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อมจานวน 50,000.-บาท(-ห้าหมื่นบาท ทถ้วน-) มีรายละเอียดดังนี้
ลา
รายการ
ดับ
1. กล่องสาหรับขนส่งขยะมูลฝอยอันตราย
19 กล่อง สาหรับ 19 แห่ง
- กล่องถ่าน 2 กล่อง
- กล่องแบตเตอรี่ 2 กล่อง
- กล่องใส่หลอดไฟฟูออเลสเซน 3 กล่อง
- กล่องอเนกประสงค์ 2 กล่อง
และป้ายประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมคัดแยกขยะตาบลวังไทร
(1) ถุงสาหรับ ขนส่งขยะรีไซเคิล/ตาข่ายสาหรับ
ขนส่ง/bigbag
(2) เครื่องอุปโภค บริโภคกิจกรรมจูงใจสาหรับ
การคัดแยกขยะ
(3) ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดแยกขยะ
3. กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.)
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(3) ค่าวัสดุจัดการอบรม
รวมเป็นเงิน

จานวน
19 x 1500.-

เป็นเงิน
หมายเหตุ
(บาท)
28,500.- ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง
ม.ค. – เม.ย. 63

5,800.10 ถุง 200.= 2,000.1,000 ชิ้น x 20.=2,000.3 ป้าย x 500.= 1.800.-

ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง
ม.ค. – เม.ย. 63

14,700.- ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง
ม.ค. – เม.ย. 63
2ท่านx3ชม.x600.-x2ครั้ง
= 7,200.300คนx25
= 7,500.2 ครั้ง x 500.= 1,000.50,000

