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โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------------๑. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองคกร ชุมชน ทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนานั้นมีบริบทตางๆ ในการพัฒนาหลายดาน ไมวา
จะเปนดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในองคกร และประชาชนใน
ทองถิ่นใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นก็เปนบริบทของการพัฒนาที่เปนแนวทางหลัก แตการพัฒนาในบริบทดานตางๆที่กลาวมา
ขางตนจะบรรลุถึงความหมายของการพัฒนาอยางสมบูรณแบบมิได หากขาดการเสริมสรางบริบทดานความสะอาด ความ
เปนระเบียบเรียบรอยขององคกร ชุมชน และทองถิ่น ใหมีความสําคัญเทาเทียมกับการพัฒนาบริบทดานโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ควบคูกันไป ขยะนับเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญและตองการความรวมมือรวมใจ
ของทุกฝาย และทุกหนวยงานในการรวมกันรณรงคเพื่อลดภาระใหกับสังคมและโลก ปจจุบันประชากรในตําบลทะเลชุบศร
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปญหาที่เกิดขึ้นคือมีจํานวนขยะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรเชนกัน และการบริหารจัดการขยะ
ยังไมดีพอ สําหรับสถานที่กําจัดขยะยังไมเพียงพอ องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร นับเปนองคกรหนึ่งที่พึงแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวมในการลดภาระปริมาณขยะตอชุมชนและสังคม มีการจัดตั้งถังคัดแยกขยะ ตามจุดตางๆในชุมชน
เพื่อใหประชาชนมีทางเลือกในการคั ด แยกที่ จั ด ไว ใ ห รวมทั้งเปนการสนองนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” ภายใตหลักการ 3RS และหลักการ“ประชารัฐ”จะทําใหเกิดการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางแทจริง
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ (๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ (๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก และทางระบายน้ํา และ (๑๗) การ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง อีกทั้งนโยบายของผูวาราชการจังหวัดลพบุรีคือ “โครงการ
รักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ดานพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสังคมคุณภาพนาอยู ประจําปงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร เห็นความสําคัญและตระหนักถึงความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในองคกร
ชุมชน และทองถิ่น และเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดลพบุรี ใหบรรลุตามเจตนารมณ จึงไดจัดทํา
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนขององคการบริหารสวนตําบลทะเล
ชุบศร สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ดานพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสังคมคุณภาพนาอยู ประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดลพบุรี
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/๓.วัตถุประสงค...

-๒๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกขยะของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ดานพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสังคม
คุณภาพนาอยู ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ สูประชาชนในชุมชนทองถิ่นใหทราบและใหความรวมมืออยางเปนรูปธรรม
๓.๒ เพื่อเสริมสรางใหบุคลากร ประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยขององคกร และชุมชน
๓.๓ เพื่อใหองคกร ชุมชน ทองถิ่น เปนองคกร ชุมชน ทองถิ่นที่สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
๓.๔ เพื่อลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกกอนทิ้ง ทิ้งขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ไดอยางถูกที่ไมกอใหเกิด
มลภาวะเปนพิษ ในองคกร ชุมชน ทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๓.๕ เพื่อจัดการสิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวและแมลงนําโรค
๓.๖ เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวม และบูรณาการรวมกันทั้งภาครัฐและประชาชนภายในตําบล
๔. เปาหมาย
ถนนสายหลักและสายรอง พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร จํานวน ๘ เสนทาง มี
การทํา Big Cleaning Day ดังนี้
ถนนสายหลัก
๔.๑ ริมถนนพหลโยธินฝงซาย จากแยกเอราวัณ ถึงสํานักงานขนสงจังหวัดลพบุรี
๔.๒ ริมถนนนเรศวรฝงซาย สามแยกไฟแดงขางรั้วคายนารายณมหาราชฝงตะวันออก ถึงสี่แยกเอราวัณ
๔.๓ ริมถนนศรีอินทราทิตย จากสะพานชลประทานที่ ๖ ถึงหมูบานธาราทิพย
๔.๔ ริมคลองชัยนาท-ปาสัก จากสะพานชลประทานที่ ๖ ถึงโรงสูบน้ําเทศบาลเมืองลพบุรี ถนนสายรอง
๔.๕ ถนนสายปากจั่น ถึงหนองบัวขาว
๔.๖ ถนนเรียบคลองเรือกหลัง ศสพ.คายนารายณมหาราช
๔.๗ ถนนสายหกบาท
๔.๘ ถนนสายทางเขาพระที่นั่งเย็น
การคัดแยกขยะและใหความรู
๔.๙ สถานที่ราชการ และประชาชนใน หมู ๑-๙ มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนกอนทิ้ง
๔.๑๐ มีการจัดหนวยเคลื่อนที่เร็วในการจัดเก็บขยะตางๆ เชน ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ เพื่อรวบรวม และ
นําสงทําลายอยางถูกวิธี
๔.๑๑ มีการใหความรูเรื่องการจัดการขยะ ประเภทของขยะ โดยเฉพาะ ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อใหกับ กลุม
อสม. ทสม. นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อมีสวนรวม และเปนเครือขายในการเฝาระวังการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และ
ขยะประเภทอื่นๆในพื้นที่
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/๕. วิธีดําเนิน....

-๓๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จัดเตรียมขอมูล ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการฯ
๕.๒ รณรงคประชาสัมพันธ โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนขององคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ดานพัฒนาลพบุรีเมือง
สะอาด และสังคมคุณภาพนาอยู ใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ผูนําชุมชนและประชาชนตระหนักและใหความสําคัญเรื่อง
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และใหความรูเรื่องการจัดการขยะ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ทําลายแหลง
เพาะพันธุของสัตวและแมลงนําโรค ภายในองคกร และชุมชนหมูบานอยางทั่วถึง
๕.๓ จัดทําคําสั่งผูรับผิดชอบและประกาศเชิญชวนประชาชนเขารวมกิจกรรม
๕.๔ กิจกรรมทําความสะอาด (Big Cleaning Day) รักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและ
กิจกรรมกําจัดขยะมูลฝอยอาคารสถานที่ หมูบาน ชุมชน ที่สาธารณะประโยชนรวมกันระหวางขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ผูนําชุมชนและประชาชน
๕.๕ กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน พื้นที่ หมู๑-๙ และรับแลกขยะอันตราย
๕.๕ ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
๕.๖ ดําเนินการตามตารางลงพื้นที่พัฒนา (เอกสารแนบทายโครงการ)
๕.๗ สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฯ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตอไป
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่ม เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ หมูที่ ๑ – ๙ ตําบลทะเลชุบศร
๘. งบประมาณในการดําเนินงาน
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ หนา
คาใชสอย (๕๓๒๐๐๐๐) หนา รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ (๕๓๒๐๓๐๐) หนา ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
กิจกรรม Big Cleaning Day
๘.๑ คาปายไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรมตามโครงการ ขนาด ๑x๓ เมตร เปนเงิน
๕๔๐.-บาท
๘.๒ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๘๐ คน ๒ มื้อ ๆละ ๓๐ บาท
จํานวน ๑๒ ครั้ง
เปนเงิน ๕๗,๖๐๐.- บาท
๘.๓ คาน้ําแกวจํานวน ๗ ลัง ๆ ละ ๘๐ บาท
จํานวน ๑๒ ครั้ง
เปนเงิน ๖,๗๒๐.- บาท
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/๘.๔ คาน้ําแข็ง. ..

-๔๘.๔ คาน้ําแข็ง ๓ ถุงๆ ละ ๖๐ บาท
จํานวน ๑๒ ครั้ง
เปนเงิน ๒,๑๖๐.- บาท
๘.๕ คาอาหาร ขาวราด กับขาวสามอยางและผลไมหรือขนมหวานพรอมน้ําดื่ม จํานวน ๘๐ คน
๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จํานวน ๑๒ ครั้ง
เปนเงิน ๗๖,๘๐๐.- บาท
รวมเปนเงิน

๑๔๓,๘๒๐.- บาท

กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
วันเปดกิจกรรมเชิญ นายอําเภอเมืองลพบุรี ทองถิ่นอําเภอเมืองลพบุรี ตัวแทนหนวยงานราชการใน
พื้นที่ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนและประชาชนผูที่สนใจเขารวมงาน จํานวน ๘๐ คน
๘.๖ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๘๐ คน ๑ มื้อ ๆละ ๓๐ บาท
เปนเงิน ๒,๔๐๐.- บาท
๘.๗ คาวิทยากรใหความรู จํานวน ๕ ช.ม. ช.ม. ละ ๖๐๐.-บาท
เปนเงิน ๓,๐๐๐.-บาท
๘.๘ ปายไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรมตามโครงการ ขนาด ๑x๓ เมตร เปนเงิน ๕๔๐.-บาท
รวมเปนเงิน ๕,๙๔๐.- บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๗๖๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน-)
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายไดตามความเหมาะสม
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ประชาชนในเขตพื้น ที่รับ ผิด ชอบขององคการบริ หารสว นตํ าบลทะเลชุ บศร ได มีส วนรวมในการ
ขับเคลื่อนโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกขยะขององคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ดานพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสังคมคุณภาพนาอยู อยางเปนรูปธรรมและ
ยั่งยืน
๙.๒ บุคลากร และประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการคัดแยกขยะกอนทิ้ง การแยกขยะอันตราย
ขยะติดเชื้อ การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยขององคกร และชุมชนหมูบาน
๙.๓ องคกร ชุมชน ทองถิ่น เปนองคกร ชุมชน ทองถิ่นที่สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
๙.๔ ปริมาณขยะ ของเสีย ที่กอใหเกิดมลภาวะในองคกร ชุมชน ทองถิ่นลดลง และถูกบริหารจัดการอยางถูกวิธี อยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
๙.๕ สัตวและแมลงนําโรค เชน ยุง หนู แมลงสาบ ลดนอยลงอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๙.๖ เกิดการมีสวนรวม และบูรณาการรวมกันทั้งภาครัฐและประชาชนภายในตําบลประชาชนมีจิตสํานึกใน
การคัดแยกขยะกอนทิ้งและสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการจากการคัดแยกขยะ ในชุมชน

ราง

/ ๑๐. ผูรับผิดชอบ....

-๕๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร

ส.อ. หญิง

ผูเสนอโครงการ

(พรนภา จิระเนตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

