
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
************************* 

 

1.หลักการและเหตุผล 
   เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) และตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี โดยก าหนดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยว่า “อุดรธานี
บ้านเรา สะอาด สวยงาม ด้วยมือและใจเรา” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดปริมาณ
และคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการ และแผนปฏิบัติการ “จังหวัดอุดรธานีไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ.2563 “24 กลยุทธ์ 
เปลี่ยนเพื่ออุดรธานีที่ดีกว่า (24 Change For Good)” เพ่ือให้ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาค
ศาสนา และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน ร่วมมือกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุตาม
เป้าหมายนั้น 

ดั้งนั้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและเป้าของ 
แผนปฏิบัติการ “จังหวัดอุดรธานีไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ.2563 “24 กลยุทธ์ เปลี่ยนเพื่อ
อุดรธานีที่ดีกว่า (24 Change For Good)”  งานสาธารณสุข  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย   ได้
จัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน  น าร่องปลูกฝังสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน และผู้น าชุมชนในการคัดแยกขยะ 
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ รู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ  
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน และผู้น าชุมชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน 
ชุมชน 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะ 

3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก  และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และสามารถน าวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ มาใช้ได้อย่าง

ถูกต้อง และบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 
5. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 
6. เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะ 

มูลฝอยในชุมชน 
 
 



3.เป้าหมาย 
  ผู้น าชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  นักเรียน  และประชาชนทั่วไป  
รวมทั้งหมด  170  คน   
 
4.สถานที่ด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
5.วิธีด าเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/การจัดการขยะแบบ 
3Rs/สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอันทรีย์ฝังดิน  

- บรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง  
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแบบ 3Rs  
- สอน/สาธิตการคัดแยกประเภทขยะแต่ละชนิด 
- สอน/สาธิตการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือการจ าหน่าย 
- สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอันทรีย์ฝังดิน 
 
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนดังนี้  
1. การจัดการตามหลัก 3Rs ได้แก่ 
- Reduce คือ ลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ  
- Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้

กลับมาใช้ซ้ าให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด 
- Recycle คือ การน าสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็น

ขยะ น าไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ จากนั้นก็น ากลับมาใช้ใหม่  
2. การคัดแยกขยะตามประเภทขยะ ดังนี้  
- ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการประกอบ

อาหาร สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้ ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียว เพ่ือจะน าไปท าปุ๋ยหมัก 
    - ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถน าไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ ซึ่ง
จากปริมาขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลือง เพ่ือจะถูกน าไปรีไซเคิลและน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 

- ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการน าไปรีไซเคิล  เช่น ซองบะหมี่
ส าเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีน้ าเงิน เพ่ือจะถูกน าไปฝังกลบรอการ
ย่อยสลาย 

- ขยะพิษ หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  เช่น กระป๋องยาฆ่า
แมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดง เพ่ือจะน าไปก าจักอย่างถูกวิธี 

3. ป้ายรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี หมู่บ้านละ 1 ป้าย ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 
4. ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี ตามช่องทาง 

ต่างๆ เช่น เสียงตามสายในชุมชนทุกวันศุกร์ ประชุมประจ าเดือนชาวบ้าน เป็นต้น 
5. ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปสาธิตการท าถังขยะอันทรีย์ฝังดินในชุมชน และขยาย 

เครือข่ายการท าถังขยะเปียกครัวเรือนในชุมชนได้ 



6.งบประมาณด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/การจัดการขยะแบบ 

3Rs/สาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ/สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอันทรีย์ฝังดิน  
  1. ค่าป้ายโครงการ ขนาด  1*3  เมตร  จ านวน  1  ป้าย    เป็นเงิน   450.-  บาท 
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆละ 170 คนๆละ 25.-บาท  เป็นเงิน 8,500.-  บาท
           

3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆละ 170 คนๆละ  50.-  บาท   เป็นเงิน 8,500.- บาท 
4. ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรมเรื่อง การท าถังขยะอันทรีย์ฝังดิน  
   - ถังแบบมีฝาปิดขนาดบรรจุ 10 ลิตร จ านวน 170 ใบๆละ 50.-บาทเป็นเงิน 8,500.-บาท 

  5. ค่าป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ขนาด 1*3 เมตร จ านวน 9 ป้ายๆละ 450.- บาท 
เป็นเงิน 4,050.- บาท 
 

                            รวมงบประมาณทั้งสิน 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562   
 
8.หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
  งานสาธารณสุข  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ และมีจิตส านึกและตระหนักถึง
ความส าคัญในการลดปริมาณและคัดแยกขยะ  

2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  การจัดการขยะแบบ 3Rs การน า
กลับมาใช้ใหม่ วิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดผลไดจ้ริง 

3. บ้านเรือนในชุมชน เป็นบ้านเรือนที่ถูกหลักสุขาภิบาลและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  และเป็น
หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย  

4. ประชาชนสามารถบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ  ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
************************* 

 
 
 

                    (ลงชื่อ)              วุฒิศักดิ์               ผู้เขียนโครงการ 
(นายวุฒิศักดิ์  สุมาศรี) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน 
 
 
 
          (ลงชื่อ)             สุพิชชา                  ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวสุพิชชา  แสงเขียว) 

    หัวหน้าส านักปลัด  
 
 
 

(ลงชื่อ)               ประยูรศักดิ์               ผู้ตรวจสอบโครงการ 
      (นายประยูรศักดิ์  สิริรานันท์) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 

    (ลงชื่อ) ส.ต.ท.         สุริยันต์              ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (สุริยันต์  ภูมิเรือง) 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 

(ลงชื่อ)                คงทวี                ผู้เสนอโครงการ 
            (นายคงทวี  สาชิน) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 
 



ก าหนดการอบรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
************************* 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 

09.00 น. – 09.30 น. ประธานเปิดโครงการ 
(โดย นายคงทวี  สาชิน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย) 

09.30 น. – 12.00 น. อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/การจัดการขยะแบบ 3Rs 
บรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  
1.ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการ
ประกอบอาหาร สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้ ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียว เพ่ือ
จะน าไปท าปุ๋ยหมัก 
2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถน าไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/
อโลหะ ซึ่งจากปริมาขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลือง เพ่ือจะถูกน าไปรีไซเคิลและ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 
3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการน าไปรีไซเคิล  เช่น ซอง
บะหมี่ส าเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีน้ า
เงิน เพื่อจะถูกน าไปฝังกลบรอการย่อยสลาย           
4. ขยะพิษ หรือขยะมีพิษท่ีต้องเก็บรวบรวมแล้วน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี เช่น กระป๋อง
ยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดง เพ่ือจะน าไปก า
จักอย่างถูกวิธี 
 

บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแบบ 3Rs  
1. Reduce คือ ลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ  
2. Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้
ประโยชน์ได้กลับมาใช้ซ้ าให้เกิดความคุ้มค่าท่ีสุด 
3. Recycle คือ การน าสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีก
อย่างว่าเป็นขยะ น าไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ 
จากนั้นก็น ากลับมาใช้ใหม่  

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย ์ 
- สอน/สาธิตการคัดแยกประเภทขยะแต่ละชนิด 
- สอน/สาธิตการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือการจ าหน่าย 
- สาธิตการจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถังขยะอันทรีย์ฝังดิน 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 -10.45 น. และ เวลา 14.00-14.15 น. 
 
 



 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


