
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

วันอังคาร ที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาทราย 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหต ุ

1.  นางอมรรัตน์  วาระเพียง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 083-3963266  

2. นางจรรยา  กิมิฬาร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 095-6549485  

3. นางสุกัญญา  สมสวาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 082-5927849  

4.  นางกัลยา  ยิ่งนคร อสม.  095-4766324  

5. นางสุภาตรี  ศรีศักดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านปลายท่า 081-3701241  

6. นายสมชาย   คันธิก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 080-0179858  

7. นายไพสิทธิ์  ไชยบุญ ครู โรงเรียนเมืองฯ 084-0523172  

8. นายณรงค์  ไทยทองนุ่ม โรงแรมสวนสนวิลล่า 081-3971259  

9. นางสาวพิชิตา  มณีพงศ์ ครู โรงเรียนวัดหญ้า 096-6978903  

10. นางสุภลักษณ์  ค าปล้อง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 080-1885990  

11. นางสาววรธิดา  คณาธรกุล ร้านวงษ์พาณิชย์ ตลาดช้อย 098-4644656  

12.  นางดวงนภา  บุญเหลือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 083-3952139  

13. นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน์ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาทราย 081-7198398  

14. นายสมควร  พิมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 064-2496710  

15. นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส าหนักงานปลัด 088-7606977  

16. นางสาวสายวารี  สุดสมบูรณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 085-8057992   

     

     

     

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

วันอังคาร ที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาทราย 
-------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
1.2 กิจกรรมเสนอผลงานด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเมืองฯ   

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว  
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน 
    โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
   3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   4.1 โครงการอื่นๆ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 
--------------------------------------------------------- 

 
  

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุม 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคาร ที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาทราย 

********************** 
ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

1.  นางอมรรัตน์  วาระเพียง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อมรรัตน์  วาระเพียง 083-3963266 

2. นางจรรยา  กิมิฬาร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 จรรยา  กิมิฬาร์ 095-6549485 

3. นางสุกัญญา  สมสวาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สุกัญญา  สมสวาท 082-5927849 

4.  นางกัลยา  ยิ่งนคร อสม.  กัลยา  ยิ่งนคร 095-4766324 

5. นางสุภาตรี  ศรีศักดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านปลายท่า สุภาตรี  ศรีศักดิ์ 081-3701241 

6. นายสมชาย   คันธิก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 สมชาย   คันธิก 080-0179858 

7. นายไพสิทธิ์  ไชยบุญ ครู โรงเรียนเมืองฯ ไพสิทธิ์  ไชยบุญ 084-0523172 

8. นายณรงค์  ไทยทองนุ่ม โรงแรมสวนสนวิลล่า ณรงค์  ไทยทองนุ่ม 081-3971259 

9. นางสาวพิชิตา  มณีพงศ์ ครู โรงเรียนวัดหญ้า พิชิตา  มณีพงศ์ 096-6978903 

10. นางสุภลักษณ์  ค าปล้อง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 สุภลักษณ์  ค าปล้อง 080-1885990 

11. นางสาววรธิดา คณาธรกุล ร้านวงษ์พาณิชย์ตลาดช้อย วรธิดา  คณาธรกุล 098-4644656 

12.  นางดวงนภา  บุญเหลือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 นางดวงนภา  บุญเหลือ 083-3952139 

13. น.ส.กัญญพัชร  นพรัตน์ ครูผู้ดูแลเด็ก นาทราย กัญญพัชร  นพรัตน์ 081-7198398 

14. นายสมควร  พิมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 สมควร  พิมพันธ์ 064-2496710 

15. นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส าหนักงานปลัด นิศากร  สุขบ าเพ็ญ 088-7606977 

16. น.ส.สายวาร ี สุดสมบูรณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สายวารี  สุดสมบูรณ์ 085-8057992  

     

     

     

     

     
 



 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม นางนิศากร   สุขบ าเพ็ญ  หัวหน้าส านักปลัด ตัวแทน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย  นับจ านวนคณะท างานที่มาประชุม รวม 16 ท่าน จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมครั้งนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางนิศากร สุขบ าเพ็ญ 
ประธาน  

สวัสดีค่ะ คณะท างานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในฐานะเป็นตัวแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ก็ขอด าเนินการตามระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง   

          ส าหรับต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช      
มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ประมาณ 22,138 ไร่ มีจ านวน
ประชากร 6,500 คน มีครัวเรือน 2,168 ครัวเรือน นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 แห่ง วัด 3 วัด มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง บ่อนชนโค 1 
แห่ง ตลาดสดเอกชน 1 แห่ง ซึ่งท าให้เกิดประชากรแฝงจ านวนมาก เมื่อมีประชาชน
มากขึ้น จ านวนขยะที่เกิดขึ้นก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า
สามารถแบ่งประเภทของขยะได้เป็น 4 ประเภท คือ 46%  ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษ
วัชพืช เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ฯลฯ สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้  42%  ขยะรี
ไซเคิล เป็นขยะที่สามารถน าไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ ฯลฯ 
สามารถน าไปขายได้  9% ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้และไม่สามารถน าไปรี
ไซเคิลได้ เช่น โฟม ซองบะหมี่ส าเร็จรูปเศษหิน เศษปูน ฯลฯ 3%   ขยะอันตรายหรือ
ขยะมีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย และขยะติดเชื้อ ฯลฯ  ขยะ
เหล่านี้ต้องเก็บรวบรวมแล้วน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี โดยประชาชนสามารถช่วยกันลด
ปริมาณขยะด้วยหลักการง่ายๆ 3 ประการ(3R)  ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า
(Reuse) การรีไซเคิล (Recycle) 
วัตถุประสงค์ของการท าโครงการ  
 1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาทรายได้คัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้องตามหลักการ  3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce)  ใช้ซ้ า ( Reuse)  และ น า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาทรายได้คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
ตามหลักการ 3Rs 
 3. เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทาง 
 4. เพ่ือจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล ประจ าต าบลนาทราย    
เป้าหมาย และลักษณะของโครงการ  
 1. เชิงปริมาณ 
 1. ครัวเรือนในพื้นที่ต าบลนาทราย จ านวน 600 ครัวเรือน (หมู่บ้านละ 100 
ครัวเรือน)  



 2. โรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย จ านวน 1 ศูนย์ 
 2. เชิงคุณภาพ 
 ๑. ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาทราย สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องและลด
ปริมาณขยะในพื้นที่ได้จริง 
 2. นักเรียนที่ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถคัดแยกขยะได้
และลดปริมาณขยะได้  
 
ส าหรับกิจกรรมที่จะท าในโครงการ 
    ประชุมคณะท างาน 
 1. ประชุมคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 4 ครั้ง/ปี 
 2. แต่งตั้งคณะท างานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย   
 3. จัดท าบันทึกบูรณาการร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงาน 
     กิจกรรมจุดรับของเสียอันตราย  
 1. ให้ตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย หมู่บ้านละ 1 จุด 
 2. ให้ตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย โรงเรียนละ 1 จุด  
      กิจกรรม “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School)   
 ๑. ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดหญ้า 
และโรงเรียนวัดดอนยาง 
 2. ประชุมชี้แจงการท าโรงเรียนปลอดขยะกับโรงเรียน   
 3. ด าเนินการท าโรงเรียนปลอดขยะ 
      กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล   
 1. ประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้มีจุดรับซื้อขยะรีไซเคิล 1 
ครั้ง/เดือน 
 2. ประสานหน่วยงานเอกชนรับซื้อขยะรีไซเคิล (บริษัทวงษ์พาณิชย์)  
 3. จัดตั้งกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 
     กิจกรรม ประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ 
 1. จัดประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ 
          2. ทุกหมู่บ้านร่วมกันเก็บขยะทั้งสองของถนนสายหลักของหมู่บ้าน 
     กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 1. จัดกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน จิตอาสา และประชาชนใน
ต าบลนาทราย  
 2. จัดท าแผนการด าเนินการ 
      กิจกรรมสรุปและประเมินผลโครงการ 
 1. จัดกิจกรรมสรุปและประเมินผลโครงการ 
 2. ถอดบทเรียนจากโครงการ 
 3. จัดท ารายงานผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการ 



         ส าหรับแนวทางโครงการและกิจกรรมตามที่น าเสนอไปค่ะ มีอะไรเพ่ิมเติม
แนะน าได้นะค่ะ เพราะนี่เป็นแนวทางท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย คิดไว้ค่ะ  

นายไพสิทธิ์  ไชยบุญ สวัสดีครับ ตัวแทนของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชครับ ขอน าเสนอให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทรายจัดอบรมแยกขยะแต่ละประเภทกับแกนน านักเรียนของ
โรงเรียนเมือง หลังจากนั้นให้แกนน านักเรียนจะไปจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เด็กเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง จากต้นทางที่โรงเรียนและน าไปปฏิบัติได้จริงที่
บ้านของเขาเองครับ  

นายณรงค์ ไทยทองนุ่ม สวัสดีครับ จากหน่วยงานเอกชน โรงแรมสวนสนวิลล่า หมู่ที่ 3 ต าบลนาทราย นะครับ 
อยากให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จัดอบรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางจาก
ครัวเรือนให้กับทุกบ้านในพื้นที่ต าบลนาทรายนะครับ  

นางสุภาตรี  ศรีศักดิ์ สวัสดีค่ะ ผอ.รพ.สต.บ้านปลายท่า ตอนนี้ ทาง รพ.สต.บ้านปลายท่า ด าเนินการลดขยะ
โดยการไม่แจกถุงส าหรับใส่ยาให้กับผู้มาใช้บริการแล้ว โดยให้ผู้ป่วยน าถุงผ้ามารับยา
เองค่ะ สามารถลดถุงพลาสติกต่อปีได้หลายกิโลค่ะ และ ให้ อสม.รณรงค์ท า 3 เก็บ ทุก
วันศุกร์เพื่อลดปริมาณขยะทั่วไปตามท้องถนนและครัวเรือน สามารถลดปริมาณขยะได้
และลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ต าบลนาทราย จาก ที่อยู่อันดับ 3 -4 ของ
อ าเภอเมือง ตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายที่เกิดไข้เลือดออกค่ะ และยินดีให้ความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายในการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางค่ะ  

นายสมควร  พิมพันธ์ สวัสดีครับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลนาทราย คณะกรรมการหมู่บ้านขอรับงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ปีงบประมาณ 
2561 จัดท าโครงการรักษ์บ้านสะอาด ปราศจากโรค แยกขยะอย่างถูกวิธี โดยการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการรักษาความสะอาดของบ้านทั้งภายในและภายนอกบ้านให้
ปราศจากโรค และ แยกขยะท้ัง 4 ประเภท อย่างถูกวิธี โดยการตั้งรางวัลในการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลร่วมกับบริษัทวงศ์พาณิชย์ ตลาดช้อย ประกวดบ้านสะอาด ประชาชนในหมู่
ที่ 1 ให้การตอบรับดีมาก และ จัดท าต่อเนื่องในปีนี้ และท าให้หมู่ที่ 1 ไม่มีไข้เลือดออก
ติดต่อกันมา 3 ปีแล้วครับ  

น า ง ส า ว กั ญ ญ พั ช ร    
นพรัตน์ 

สวัสดีค่ะ ตัวแทนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ได้จัดท าโครงการหนูน้อยแยก
ขยะที่ต้นทาง โดยจัดท าอบรมให้เด็กอนุบาลสามารถแยกขยะท่ีต้นทางได้ 

นางดวงนภา  บุญเหลือ สวัสดีค่ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 คณะกรรมการหมู่บ้าน  เคยขอรับงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายแล้ว แต่ชาวบ้านไม่อยาก
ท า เพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและชาวบ้านบอกว่าไม่มีเวลาท าค่ะ และตอนนี้หมู่ที่ 3 ก้อ
ยังมีไข้เลือดออกอยู่บ่อยค่ะ  

นางสาวพิชิตา มณีพงศ์ สวัสดีค่ะ ตัวแทนจาก โรงเรียนวัดหญ้าค่ะ ที่โรงเรียนมีให้เด็กคัดแยกขยะอยู่แล้วค่ะ 
ส าหรับขยะอินทรีย์จะให้แม่ครัวเอากลับบ้านไปค่ะ ส าหรับขยะอย่างอ่ืนก้อไม่ค่อยมีค่ะ  

นางสุภลักษณ์ ค าปล้อง สวัสดีค่ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลนาทราย คณะกรรมการหมู่บ้านขอรับงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ปีงบประมาณ 
2561 จัดท าโครงการรักษ์บ้านสะอาด ปราศจากโรค แยกขยะอย่างถูกวิธี โดยการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการรักษาความสะอาดของบ้านทั้งภายในและภายนอกบ้านให้
ปราศจากโรค และ แยกขยะท้ัง 4 ประเภทมาแล้ว  
 



นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
ประธาน 

ค่ะ จากการท างานร่วมกันมา ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ท ากิจกรรมแต่
ละกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานมาแล้ว และไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นครั้งนี้ ก้อจะเป็น
การท างานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานและท างานไปพร้อมกันนะค่ะ และกิจกรรมที่
ทางอบต.นาทรายท าครั้งนี้ ก้อขอมติอีกครั้งส าหรับกิจกรรมนะค่ะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
ประธาน 
 

เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
ประธาน  
  
  
   
  
   
 

เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
    ส าหรับค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง หลังจากนี้ ทาง อบต.นาทรายจะส่งหนังสือแต่งตั้งคณะท างาน
โครงการไปให้ท่านนะค่ะ  
3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลังจากนี้จะให้ท่านหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ของท่านลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นะค่ะ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4
   

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ส าหรับข้อเสนอเพ่ือพิจารณาอื่นๆ มีใครจะเสนออะไรบ้างในการท างานค่ะ 
 

นางนิศากรสุขบ าเพ็ญ 
ประธาน 
 

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ เข้าประชุมในครั้ งนี้  และการประชุมในครั้ งต่อไปจะให้
ผู้ช่วยเลขานุการท าหนังสือเรียนเชิญต่อไป  
 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 

                                             (ลงชื่อ)   สายวารี  สดุสมบูรณ์    ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวสายวารี  สุดสมบูรณ์) 

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
 
 
                                             (ลงชื่อ)      นิศากร  สุขบ าเพ็ญ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ ) 
หัวหน้าส านัก 

 
 



รูปภาพ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

วันอังคาร ที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาทราย 
 

 
 

 
 



ประชุม-ปรึกษาหารือ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

วันอังคาร ที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาทราย 
**************** 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
หลักการและเหตุผล 
 พฤติกรรมการบริโภคและการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของประชาชน ก่อให้เกิดปริมาณ
ขยะเป็นจ านวนมาก ฉะนั้นการรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้เกิ ดการ
เรียนรู้และมีจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเองจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ โดยเริ่มจาการให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมจาก
ต้นทางด้วยวิธีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในแต่แต่ละประเภท การมองเห็นว่าขยะมีคุณค่า สามารถน า
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก และการสร้างข้อตกลงหรือสัญญาร่วมกันของคนในชุมชนและหมู่บ้าน เพ่ือ
วางแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด 
 ต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 
6 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ประมาณ 22,138 ไร่ มีจ านวนประชากร 6,500 คน มีครัวเรือน 2,168 ครัวเรือน  
นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 แห่ง วัด 3 วัด มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง บ่อนชนโค 1 แห่ง ตลาดสดเอกชน 
1 แห่ง ซึ่งท าให้เกิดประชากรแฝงจ านวนมาก เมื่อมีประชาชนมากขึ้น จ านวนขยะที่เกิดขึ้นก็มากขึ้นเป็นเงา
ตามตัว ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าสามารถแบ่งประเภทของขยะได้เป็น 4 ประเภท คือ 46%  ขยะ
ย่อยสลายได้ เช่น เศษวัชพืช เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ฯลฯ สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้ 42%  ขยะรี
ไซเคิล เป็นขยะที่สามารถน าไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ ฯลฯ สามารถน าไปขายได้  
9% ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้และไม่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ เช่น โฟม ซองบะหมี่ส าเร็จรูปเศษหิน 
เศษปูน ฯลฯ 3%   ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย และขยะติด
เชื้อ ฯลฯ  ขยะเหล่านี้ต้องเก็บรวบรวมแล้วน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี โดยประชาชนสามารถช่วยกันลดปริมาณ
ขยะด้วยหลักการง่ายๆ 3 ประการ(3R)  ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า(Reuse) การรไีซเคิล (Recycle) 
 
วัตถุประสงค ์  
 1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาทรายได้คัดแยกขยะอย่างถูกต้องตามหลักการ  
3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce)  ใช้ซ้ า ( Reuse)  และ น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาทรายได้คัดแยกขยะอย่างถูกต้องตามหลักการ 3Rs 
 3. เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทาง 
 4. เพ่ือจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล ประจ าต าบลนาทราย    
 
 



เป้าหมาย และลักษณะของโครงการ  
 1. เชิงปริมาณ 
 1. ครัวเรือนในพื้นท่ีต าบลนาทราย จ านวน 600 ครัวเรือน (หมู่บ้านละ 100 ครัวเรือน)  
 2. โรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย จ านวน 1 ศูนย์   
 2. เชิงคุณภาพ 
 ๑. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาทราย สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องและลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ได้จริง 
 2. นักเรียนที่ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถคัดแยกขยะได้และลดปริมาณขยะได้  
 
วิธีด าเนินงานของโครงการ  
 8.1 กิจกรรมประชุมคณะท างาน 
 1. ประชุมคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือด าเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 4 ครั้ง/ปี 
 2. แต่งตั้งคณะท างานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย   
 3. จัดท าบันทึกบูรณาการร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงาน 
 8.2 กิจกรรมจุดรับของเสียอันตราย  
 1. ประชุมและประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและโรงเรียน 
 2. ให้ตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย หมู่บ้านละ 1 จุด 
 3. ให้ตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย โรงเรียนละ 1 จุด 
  
 8.3 กิจกรรม “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School)   
 ๑. ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดหญ้า และโรงเรียนวัดดอนยาง 
 2. ประชุมชี้แจงการท าโรงเรียนปลอดขยะกับโรงเรียน   
 3. ด าเนินการท าโรงเรียนปลอดขยะ 
 8.4 กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล   
 1. ประชุมคณะท างานการบริหารจัดการขยะ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  
 2. ประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้มีจุดรับซื้อขยะรีไซเคิล 1 ครั้ง/เดือน 
 3. ประสานหน่วยงานเอกชนรับซื้อขยะรีไซเคิล (บริษัทวงษ์พาณิชย์)  
 4. จัดตั้งกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 
 8.5 กิจกรรม ประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ 
 1. จัดประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ 
 
 



 8.6 กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 1. จัดกิจกรรมเก็บขยะถนนสาย สนามบิน-เบญจมฯ เดือนละ 2 ครั้ง 
 2. จัดกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน จิตอาสา และประชาชนในต าบลนาทราย  
 3. จัดท าแผนการด าเนินการ 
 8.7 กิจกรรมสรุปและประเมินผลโครงการ 
 1. จัดกิจกรรมสรุปและประเมินผลโครงการ 
 2. ถอดบทเรียนจากโครงการ 
 3. จัดท ารายงานผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการ 
 
    9. แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. กิจกรรมประชุมคณะท างาน             
2. กิจกรรมจุดรับของเสีย
อันตราย 

            

3. กิจกรรม “โรงเรียนปลอด
ขยะ” 

            

4. กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล             
5. กิจกรรมประกวดหมู่บ้าน
ถนนสวยและสะอาด  

            

6. กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน 
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

            

7. กิจกรรมสรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

            

 
10.งบประมาณ  
 ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
 

 

 

 

 


