โครงการจัดการคัดแยกขยะต้ นทางสู่ หมู่บ้านชุมชนน่ าอยู่
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่ น
หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัจจุบนั ชุมชนบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย เริ่ มมีปัญหาในเรื่ องของการกาจัดขยะที่นบั วันคน
จะมากขึ้นพร้อมๆกับปริ มาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นเป็ นเงาตามตัวโดยมีการกาจัดขยะแบบรวมศูนย์คือมีการ
จัดเก็บรวบรวมจากหลายพื้นที่แล้วนาไปทิ้ง ณ จุดเดียวกัน ทาให้เกิดการกาจัดไม่ทนั ทาให้ขยะล้นที่
จัดเก็บซึ่ งพบได้ตามเมืองใหญ่ๆ ซึ่ งนับวันจะก่อปั ญหาต่อสิ่ งแวดล้อมในชุมชนและรอบชุมชนทาให้ดู
แล้วชุมชนบ้านเรื อนไม่น่าอยูอ่ าศัย โดยถ้าไม่มีการจัดการเรื่ องสุ ขาภิบาลในครัวเรื อนควบคู่กบั การจัด
สภาพแวดล้อมให้ถูกสุ ขลักษณะ จะส่ งผลกระทบต่อสมาชิกในครัวเรื อนทั้งด้านสุ ขภาพกายและจิตได้
อีกทั้งทาให้ชุมชนไม่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยดูไม่เป็ นระเบียบสะอาดหรื อเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร ที่มีน้ าและอาหารเป็ นสื่ อ หรื อ
สารพิษสารเคมีจากขยะ จากสถานะการณ์ขยะปัจจุบนั ที่มีเพิ่มขึ้นของปริ มาณขยะในชุมชนแต่ละชุมชน
ยิง่ เพิ่มมากขึ้นอยูต่ ลอดเวลาและไม่มีการแยกขยะทาลายที่ถูกต้อง
ดังนั้น หากมีการจัดการคัดแยกขยะต้นทางที่ถูกต้องโดยแต่ละครัวเรื อนช่วยกันแยกขยะและ
กาจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะ การนากลับมาใช้ใหม่ การร่ วมจาหน่ายรวมกันเป็ นกองทุนสวัสดิการ
หมู่บา้ น จะเป็ นการลดปริ มาณขยะได้มาก จะช่วยทาให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนน่าอยูส่ ะอาด ลด
แมลงวัน ซึ่ งเป็ นพาหะนาโรค ลดกลิ่นเหม็นและเหตุราคาญต่างๆจากขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรื อน หการ
จัดการขยะในครัวเรื อนได้ถูกต้องที่สาคัญมีสวัสดิการความช่วยเหลือจากกองทุนที่มีการจัดการขยะจาก
ชุมชน อันส่ งผลให้ส่งเสริ มให้คุณภาพชีวติ ดีข้ ึน มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการจัดการขยะ ลดปัจจัยการ
เกิด โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีสาเหตุจากน้ า และอาหารเป็ นสื่ อ และเกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ประจาวัน จึง
ได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่ งเสริ มให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับสนุ นหมู่บา้ นชุมชนให้เกิดการคัดแยก
ขยะต้นทางให้เกิดความครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
2) เพื่อส่ งเสริ มให้มีแยกขยะเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ ทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ แยกขาย และกาจัด
ขยะให้ถูกวิธีของขยะแต่ละชนิด
3) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมเกิดการร่ วมกลุ่มการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้นใน
หมู่บา้ นชุมชน
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พืน้ ทีแ่ ละกลุ่มเป้ าหมาย
1) องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในอาเภออุบลรัตน์ ทั้งหมด 7 แห่งๆ ละ 2 คน รวม 14 คน
2) รพสต. และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ 9 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 9 คน
3) ผูน้ าชุมชน พระสงฆ์ ในพื้นที่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น 7 แห่ง ๆ ละ 7 คน รวม 49 คน
รวมกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด 72 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ 2562

วิธีดาเนินการ
1) ประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการฯ ในเวที คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
อาเภอ อาเภออุบลรัตน์ (พชอ) โดยผูร้ ับผิดชอบโครงการและวิทยากรจาก อบต.บ้านดง
2) ประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการกลุ่มเป้ าหมาย 3 วัน เพื่อร่ างข้อสรุ ปหรื อหาแนวทางปฏิบตั ิงาน
โครงการฯ แต่ละพื้นที่ อปท. พร้อมนาเสนอในเวทีประชุม
กลุ่มเป้ าหมายศึกษาดูงานการจัดการแยกขยะต้นทางที่ อบต.บ้านดง ตาบลบ้านดง และการ
คัดแยกขยะบ้านหัวถนน ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดแก่น
ปรับปรุ งร่ างข้อสรุ ปหรื อหาแนวทางปฏิบตั ิงานโครงการฯ หลังจากศึกษาดูงานแต่ละพื้นที่
อปท. พร้อมนาเสนอในเวทีประชุม สรุ ปเป็ นแผนงานโครงการการคัดแยกขยะต้นทางของพื้นที่ตนเอง
3) ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ระหว่าง
องค์กรส่ วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ในเรื่ องแยกขยะต้นทาง
4) อปท.ทุกแห่งนาแผนงานโครงการการคัดแยกขยะต้นทางไปปฏิบตั ิในพื้นที่
5) ติดตามและประเมินผล ผ่านเวที คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
อาเภออุบลรัตน์ (พชอ) โดยให้นาเสนอความคืบหน้าเป็ นรายพื้นที่

งบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียด
1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มผู้เข้ าอบรมจานวน 72 คน 3 วัน ๆ ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 35 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ าอบรม จานวน 72 คน 3 วัน ๆ ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 100 บาท
3. ค่าวิทยากรกระบวนการ 3 คน ๆ ละ 3 วันๆ 7 ชัว่ โมงๆ ละ200 บาท
4. ค่าสมนาคุณวิทยากรศูนย์เรี ยนรู้ 2 แห่ง ๆ ละ 2 ชัว่ โมง ๆ 600 บาท
5. ค่าสมนาคุณวิทยากรการขยะ จากอบต.บ้ านดง จานวน 1 คน ๆ จานวน 5 ชัว่ โมงๆ ละ
200 บาท
6. ค่าจ้ างเหมารถศึกษาดูงานรวมค่าน ้ามัน 2 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 5,000 บาท

รวม
15,120.21,600.12,600.2,400.1,000.20,000.-
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งบประมาณ
รายละเอียด
7. ค่าห้ องประชุม 3 วัน ๆ ละ 2,000 บาท
(เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้ อยยี่สบิ บาทถ้ วน)

รวม
6,000.78,720.-

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1) มีความครอบคลุมการคัดแยกขยะต้นทางของหมู่บา้ นในเขตรับผิดชอบ อปท. เพิ่มมากขึ้น
2) หมูบ่ า้ นชุมชนมีการคัดแยกขยะต้นทาง ปริ มาณขยะในชุมชนลดลง
3) บ้านเรื อนในหมู่บา้ นชุมชนดูสะอาดเป็ นระเบียบมากขึ้น

การประเมินผล
1) ร้อยละความครอบคลุมหมู่บา้ นคัดแยกขยะต้นทางเพิ่มขึ้นเทียบจากก่อนทาโครงการฯ
2) มีกองทุนสวัสดิการจากการขายขยะเกิดขึ้นในหมู่บา้ นหรื อในระดับพื้นที่ อปท
ผู้เขียนโครงการ

ลงชื่อ.....................................................
(นายอนันต์ ทอนฮามแก้ว)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(นายอภิสิทธิ์ ธารงวรางกูร)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง..................................................
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