
 

 

 

 

 

 

โครงการจัดบริหารจัดการขยะในชุมชน 
ต าบลอินคีรี ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี 
อ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 



 
โครงการรณรงค์คัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอยต าบลอินคีรี ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ก าหนดนโยบายการรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรธีรรมราช  ได้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าโครงการ “นครศรีฯ จังหวัดสะอาด” ก าหนดกิจกรรม
หลัก 13 กิจกรรม คือ 1)ตัวเมืองนครศรีธรรมราชสะอาด  ๒)ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด ๓)ศาสน
สถานสะอาด ๔) สถาบันการศึกษาสะอาด ๕)ส่วนราชการสะอาด ๖)อ าเภอสะอาด ๗)ท้องถิ่นสะอาด ๘)สถาน
ประกอบการสะอาด ๙)ชุมชนสะอาด   ๑0)ครอบครัวสะอาด  11)ถนนสะอาด  12)ร้านอาหารสะอาด และ 13)
สถานที่ท่องเที่ยวสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์คัดแยกและก าจัดขยะมูล
ฝอยต าบลอินคีรี เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ “นครศรีฯ จังหวัดสะอาด”   
  องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในปัจจุบันมีอัตราการ
เพ่ิมของปริมาณขยะจากครัวเรือน  และการบริโภคอย่างมากขึ้น  สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากร  ซึ่งจะเห็นว่าขยะมูลฝอยมีอัตราเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติตามจ านวนประชากร เนื่องจากการผลิตสินค้า
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม ท าให้เกิดวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆมากมาย เพ่ือความสะดวก               
ในการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ท าให้มีวัสดุเหลือใช้จากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวและกลายเป็นขยะหลายประเภทไม่ว่าจะ
เป็น พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ อลูมิเนียม เหล็ก ฯลฯ รวมทั้งขยะอินทรีที่รวมอยู่กับขยะเหลือใช้ดังกล่าว                
ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นมากมายในชุมชน 
  ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น  ท าให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได้  แม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เว้นแต่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
อินคีรี ในการสร้างความเข้าใจและจิตส านึกในการคัดแยกและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และตระหนักถึงความส าคัญ
ของปัญหาขยะพร้อมเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการวางแผน แก้ไขปัญหาขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนภายใต้ 
กิจกรรมหลัก 5 R ขึ้น ซึ่ง 5 R จะประกอบด้วย  
  R 1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สิ้นเปลือง 
  R 2 (Reuse) เป็นการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ าก่อนจะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่ เช่น ขวดแก้ว กล่อง  
  กระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง 
  R 3 (Repair) เป็นการน าวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายซึ่งจะทิ้งเป็นมูลฝอย มาซ่อมแซมใหม่ให้สามารถใช้ 
  งานต่อได้  
  R 4 (Reject) เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือท าลายยาก เช่น โฟม สารเคมีต่างๆ  
  R 5 (Recycle) เป็นการแปรสภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยน าไปผ่านกระบวนการ  
  ผลิตใหม่อีกครั้ง 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรีในอนาคต  องค์การบริหารส่วน
ต าบลอินคีรีจึงได้จัดท าโครงการรณรงค์คัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอยต าบลอินคีรี ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2560 ขึ้น   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
  2.  เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน าเข้าสู่กระบวนการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
  3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 
  4.  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  
  5.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในการบริหาร 
       จัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนหมู่บ้านที่ตนเองอยู่อาศัย  
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3.  เป้าหมาย 
  1. ประชาชนในเขต ต าบลอินคีรีทั้ง  7  หมู่บ้าน  
   2. โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลอินคีรี จ านวน 6 แห่ง  
 
4.  วิธีการด าเนินการ 
  1.  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
  2.  จัดประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการ ข้าราชการพนักงานอบต.อินคีรี ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี  
  3.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โรงเรียนในพ้ืนที่ทราบรายละเอียดโครงการ 
  4.  ก าหนดจุดพักขยะตามหมู่บ้าน  
  5.  ประสานผู้รับซื้อขยะเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
  6.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
5.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  เดือน   มีนาคม  2560  ถึง  กันยายน  2560 
 
6.  สถานที่ด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
7.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
8.  งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 9,860.- บาท (เก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียด                 
ตามบัญชีแนบท้ายโครงการ  
  แหล่งงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบด าเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่    ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น  รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขันฯ ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท จ่ายไปแล้ว 
55,789.- บาท บัดนี้คงเหลือ 44,211.- บาท   

9.  การติดตามประเมินผล 
  1.  ประเมินผลจากจ านวนประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ   
  2.  จ านวนปริมาณขยะที่รับซื้อในแต่ละครั้ง  
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  2. ปริมาณขยะในต าบลมีจ านวนลดลง 
  3. ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ 
  4. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอินคีรีมีคุณภาพชีวิตทีดี่เข้มแข็งและน่าอยู่อย่าง 
       ยั่งยืน 

 
 

        (ลงชื่อ)      ยอดธง ขุนทองแก้ว      ผู้เขียนโครงการ   
                    (นายยอดธง  ขุนทองแก้ว) 
                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


