
โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ปี 2563 

หลักการและเหตุผล 
ขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาท่ัวไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม 

พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาล กากสารเคมี 
สารเคมีก้าจัดแมลง กากน้้ามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งก้าเนิดของเสียท่ีส้าคัญ ได้แก่ 
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเนื่องจากขยะ ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้
มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะท่ีเกิดขึ้น จึงท้าให้
เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือมีการน้าไปก้าจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งท้า
ให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ มลภาวะทางน้้าท้าให้เกิดน้้าเสียซึ่งเกิดจากการกองมูลฝอยท่ีตกค้างบน
พื้นเมื่อฝนตกจะเกิดน้้าเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้้า การเป็นแหล่งพาหะน้าโรคจากมูลฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวันซึ่งเป็นพาหะน้าโรคติดต่อท้าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
การก่อเหตุร้าคาญและความระเบียบเรียบร้อยในชุมชนจากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท้าให้เกิดกล่ินเหม็น
รบกวน ซึ่งระยะเวลาท่ีขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ เศษกระดาษ ใช้เวลาย่อยสลาย 2-5 เดือน 

เปลือกส้ม ใช้เวลาย่อยสลาย 6 เดือน ถ้วยกระดาษเคลือบ ใช้เวลาย่อยสลาย 5 ปี ก้นกรอง
บุหรี่ ใช้เวลาย่อยสลาย12 ปี รองเท้าหนังใช้เวลาย่อยสลาย 25-40 ปี กระป๋องอะลูมีเนียม ใช้เวลาย่อยสลาย 
80-100 ปี โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเล่ียงการใช้ 

อ้าเภอแม่ลานประสบปัญหายังไม่สามารถหามาตรการการจัดการขยะ การคัดแยกขยะและ
การก้าจัดขยะอย่างถูกวิธี ประกอบกับท้องถิ่นซึ่งมีหน้าท่ีและภารกิจหลักในการจัดการขยะ ยังไม่สามารถ   
บูรณาการกับส่วนราชการอื่น ส้านักงาสาธารณสุขอ้าเภอแม่ลานในฐานะท้าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ จึงจัดท้าโครงการ ในการบูรณาการงานส่วนราชการในอ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
เพื่อการก้าจัดขยะอย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะลดลง  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนในอ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ  
2. เพื่อให้ประชาชนมีสามารถก้าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
3. เพื่อให้มีความรู้การคัดแยกขยะน้ากลับมาใช้ใหม่ 

เป้าหมาย 
  -  บ้านผู้น้าชุมชน ผู้น้าศาสนา และภาคีเครือข่าย  
  -  ร้านค้า  ร้านอาหาร ตลาดนัด  
  -  สถานท่ีราชการในอ้าเภอแม่ลานทุกแห่ง 
สถานที่ด าเนินงาน 
 พื้นท่ีในอ้าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย 

- อาคารเอนกประสงค์ วัดบุพนิมิต หมู่ท่ี 4 ต้าบลแม่ลาน  อ้าเภอแม่ลาน 
- อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านต้นโตนด หมูท่ี่ 1 ต้าบลป่าไร่  อ้าเภอแม่ลาน 
- อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต้าบลม่วงเต้ียหมู่ 4 ต้าบลม่วงเต้ีย 
- สถานท่ีราชการในอ้าเภอแม่ลานทุกแห่ง 



 
 
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(ใคร/ที่ไหน/จ านวน) 

ปัญหาความต้องการ / ความ
เดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

-คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ้าเภอ จ้านวน 25 คน 
-คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับต้าบล (3 ต้าบล) และ
ภาคีเครือข่าย จ้านวน 40 คน 
 

-การส่งเสริมการลดปริมาณขยะ 
-การส่งเสริมน้าขยะกลับใช้ใหม่ 

-การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอและ
ต้าบล 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 1. จัดท้าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
  2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการโดยมีรายละเอียด 
  3. จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก้าเนิด   
  4. จัดท้าป้ายโฟมบอร์ดรับรองคุณภาพและหนังสือรับรองและการช่ืนชมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  7. ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด้าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
  กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ 

- กลุ่มเป้าหมาย / จ้านวน  
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ  จ้านวน  25  คน 

- สถานท่ีด้าเนินการ 
ห้องประชุมท่ีว่าการอ้าเภอแม่ลาน และห้องประชุมส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแม่ลาน  

- ระยะเวลาท่ีด้าเนินการ 4 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 10 มีนาคม  2563 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 29 เมษายน  2563 
- ครั้งท่ี 3  วันท่ี  7 พฤษภาคม  2563 
- ครั้งท่ี 4  วันท่ี  21 พฤษภาคม  2563 

 กิจกรรมหลักที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต้าบล 
- กลุ่มเป้าหมาย / จ้านวน 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต้าบล เครือข่าย และ 

                   เป้าหมาย ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย จ้านวน  40  คน 
-   สถานท่ีด้าเนินการ 
  ต้าบลแม่ลาน 
    อาคารเอนกประสงค์  วัดบุพนิมิต หมู่ท่ี ๔ ต้าบลแม่ลาน อ้าเภอแม่ลาน 
  ระยะเวลาด้าเนินการ 



     ครั้งท่ี ๕ วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน  2563 
   ต้าบลม่วงเต้ีย 
     อาคารเอนกประสงค์  ต้าบลม่วงเต้ีย  หมู่ท่ี ๔ ต้าบลม่วงเต้ีย อ้าเภอแม่ลาน 

     ระยะเวลาด้าเนินการ 
     ครั้งท่ี 6 วันท่ี  ๑4  มิถุนายน  2563 
   ต้าบลป่าไร่ 
            ระยะเวลาด้าเนินการ 

-ครั้งท่ี ๗  วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  2563  
-   สรุปภาพรวมด้าเนินการ 

   -ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแม่ลาน  อ้าเภอแม่ลาน  
-   ระยะเวลาด้าเนินการ 

-ครั้งท่ี ๘  วันท่ี  21  มิถุนายน  2563  

งบประมาณ 
ได้รับงบประมาณจากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จ้านวน 10,000 บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน)   
 
กิจกรรมหลักที่ 1 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพท่ีดีโครงการพัฒนาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพอ้าเภอ  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ 

- อาหารว่างและเครื่องด่ืม อัตรา 20 บาท 25 คน 2 มื้อ 1 วัน  
เป็นเงิน  1,500 บาท 

- อาหารกลางวัน อัตรา 60 บาท 25 คน ครั้งละ 1 มื้อ 1 วัน                        
เป็นเงิน  1,000 บาท 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1                     เป็นเงิน  2,500 บาท   
กิจกรรมหลักที่  2 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพท่ีดีโครงการพัฒนาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพอ้าเภอ  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต้าบล (3 ต้าบล) 

-  -  อาหารว่างและเครื่องด่ืม อัตรา 20 บาท 25 คน 2 มื้อ 1 วัน  
เป็นเงิน  1,500 บาท 
 -  อาหารกลางวัน อัตรา 60 บาท 25 คน ครั้งละ 1 มื้อ 1 วัน     
เป็นเงิน 1,000 บาท 

  รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2              เป็นเงิน 2,500 บาท 
           
 
 
 
 



กิจกรรมหลักที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ ด้วยการน้าร่องและบูรณาการภารกิจการ
ปฏิบัติงานระหว่าภาคส่วนต่างๆ รายละเอียดค่าใช้จ่าย   
   - ค่าอาหารกลางวัน 6๐ บาท x 25 คน x ๑ มื้อ x 1 วัน  
            เป็นเงิน  1,500 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 บาท x 25 คน x 2 มื้อ x 1 วัน   
          เป็นเงิน  1,000 บาท 

 รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 3     เป็นเงิน  2,500 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ ด้วยการน้าร่องและบูรณาการภารกิจการ
ปฏิบัติงานระหว่าภาคส่วนต่างๆ รายละเอียดค่าใช้จ่าย   
   - ค่าอาหารกลางวัน 6๐ บาท x 25 คน x ๑ มื้อ x 1 วัน  
            เป็นเงิน  1,500 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 บาท x 25 คน x 2 มื้อ x 1 วัน   
          เป็นเงิน  1,000 บาท 

 รวมงบประมาณกิจกรรมหลักที่ 4     เป็นเงิน  2,500 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะในการลดปริมาณขยะโดยชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 
                                                                    

                                                                                       
                                                                     (ลงช่ือ).............................................ผู้เขียนโครงการ 
                                                                               (นายกษิบดินทร์ ลอนิ) 
                                                                        นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ                                                                                   

                                                                                       
          (ลงช่ือ)..........................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นายประเสริฐ บริรักษ์นรากุล) 
                                                               นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ รักษาราชการแทน     
                                                                               สาธารณสุขอ้าเภอแม่ลาน                                                                            
                                                                       

                                                                     (ลงช่ือ).....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายชัยรัตน์  ล้าโป) 

                                                                        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี          



 
 


