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การขับเคล่ือนโครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ภายใต้แผนปฏิบัตกิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม  (LA 21)
โดยการคัดแยกขยะจากต้นทาง

ของเทศบาลต าบลยุโป

ความเป็นมาของโครงการ LA 21
ของเทศบาลต าบลยโุป
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เทศบาลต าบลยุโปอ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   สมัคร
เข้าร่วมโครงการLA 21 ในปี 2556และเป็นพืน้ที่ใหม่ในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามกระบวนการ LA 21 อย่าง
ต่อเน่ืองภายใต้ความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการขับเคล่ือน
โครงการ LA21 เทศบาลต าบลยุโป จึงจัดท าโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมLA21 ร่วมส่งเสริม
และสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ LA 21  
ระดับท้องถิ่น   น าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

Roadmap การคัดแยกขยะ 
( ภายใต้แผนปฏิบัตกิารฯ LA 21 )

ของเทศบาลต าบลยุโป  
Zero   waste ' 62

แนวทางการด าเนินงาน ระยะ 1 ปี( ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)
1. ประสานแกนน าชุมชนที่มีความพร้อมด้วยความสมัครใจ
2. เตรียมความพร้อมแกนน าในการจัดท าแผนปฏบิัตกิารของชุมชน
3. ท าบันทกึข้อตกลง (MOU) และส่งมอบแผนปฏบิัตกิารของชุมชนแก่เทศบาล
4. ชุมชนที่ท าบันทกึข้อตกลง ((MOU)  ด าเนินการตามแผน
5. เทศบาลลงตดิตามและร่วมแก้ไขปัญหา – อุปสรรคในการด าเนินโครงการและ
จัดท ากจิกรรมร่วม

เป้าหมาย  : เกิดชุมชนต้นแบบการคดัแยกขยะ อย่างน้อย  3 ชุมชน
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การขับเคล่ือนโครงการในระยะ 1 ปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1. ด ำเนินกำรสรรหำพหภุำคี 6  หมู่บ้ำน   จ ำนวน  60  คน  ซึ่งได้มำจำก
ตัวแทนกลุ่มต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน  ดังนี้ 

• ผู้น าท้องถิ่น หมู่บ้านละ 1  คน   (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
• ผู้น าท้องที่ หมู่บ้านละ 2  คน( สมาชิกสภาท้องถิ่น )
• ปราช์ญชาวบ้าน หมู่บ้านละ 1 คน
• ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ หมู่บ้านละ 2 คน
• ตัวแทน อสม. หมู่บ้านละ 1  คน
• ตัวแทน ทสม. หมู่บ้านละ 1 คน
• ตัวแทนเยาวชน หมู่บ้านละ 1 คน
• ตัวแทนกลุ่มผู้ สูงอายุ หมู่บ้านละ 1  คน

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าแผนปฏิบัตกิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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3.  กำรจัดท ำเวทเีพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของของ
ประชำชนในกำรคัดแยกขยะจำกต้นทำง

3.  กำรจัดท ำเวทเีพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของของ
ประชำชนในกำรคัดแยกขยะจำกต้นทำง

4. บูรณำกำร แผนปฏิบัติกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ    
และสิ่งแวดล้อม ( LA 21 ) เป็นแผนของต ำบลและ
แผนพัฒนำองเทศบำลโดยกำรน ำแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม มำบรรจุในแผนพัฒนำสำมปี

4. บูรณำกำร แผนปฏิบัติกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ    
และสิ่งแวดล้อม ( LA 21 ) เป็นแผนของต ำบลและ
แผนพัฒนำองเทศบำลโดยกำรน ำแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม มำบรรจุในแผนพัฒนำสำมปี
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5. จัดท าบันทกึข้อตกลงระหว่าง หมู่บ้าน  องค์กร และเทศบาล (MOU)       

และส่งมอบแผน LA 21 แก่หมู่บ้าน
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การบรรลุเป้าหมายของโครงการการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ชุมชนบ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ต าบลยุโป
ชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะจากต้นทาง 

ถงัขยะถนนกลางหมูบ้่านก่อนด าเนินโครงการถงัขยะถนนกลางหมูบ้่านก่อนด าเนินโครงการ

ที่พกัขยะชมุชนบ้านคลองทรายในที่พกัขยะชมุชนบ้านคลองทรายใน เครือขา่ย ทสม. เข้าศกึษาดงูานเครือขา่ย ทสม. เข้าศกึษาดงูาน

ถนนกลางหมูบ้่านปลอดถงัขยะถนนกลางหมูบ้่านปลอดถงัขยะ

ชุมชนบ้านทุ่งเหรียง 

ชุมชนต้นแบบการท าแก๊สชีวภาพ

ชุมชนบ้านทุ่งเหรียง 

ชุมชนต้นแบบการท าแก๊สชีวภาพ

ติดตามการผลติ
บอ่แก๊สชีวภาพ
ติดตามการผลติ
บอ่แก๊สชีวภาพ

กลุม่เครือขา่ย ทสม.
เข้าศกึษาดงูาน
กลุม่เครือขา่ย ทสม.
เข้าศกึษาดงูาน
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โรงเรียนบ้านบาโด
โรงเรียนต้นแบบการท าประติมากรรมจากกระดาษเหลือใช้

โรงเรียนบ้านบาโด
โรงเรียนต้นแบบการท าประติมากรรมจากกระดาษเหลือใช้

ร่วมกิจกรรม
ลดขยะอนรัุกษ์ทะเล

ร่วมกิจกรรม
ลดขยะอนรัุกษ์ทะเล

ร่วมจดับธูผลงาน
ที่จงัหวดันครนายก
ร่วมจดับธูผลงาน
ที่จงัหวดันครนายก

แนวทางการด าเนินงานระยะ 1 ปีข้ึนไป
( ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-พ.ศ.2562)

1.ขยายเครือข่าย LA 21

2.มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน

3.ครัวเรือนคัดแยกขยะตามประเภท
– 3.1 ขยะอินทรีย์

– 3.2ขยะรีไซเคิล

– 3.3 ขยะพิษ
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4. การก าจดัขยะที่ครัวเรือนคัดแยก
4.1 ขยะอินทรีย์

- ครัวเรือนน าไปก าจดัเอง
4.2 ขยะรีไซเคิล

- ครัวเรือนน ากลับมาใช้หรือส่งขาย
4.3 ขยะพษิ

- เทศบาลรับไปก าจดัโดยถกูวิธี
5. ชุมชนก าหนดจุดพกัขยะโดยเทศบาลต าบลยุโป ได้จดัหาที่พกัขยะให้ โดย

แยก ขยะพษิ และขยะที่ชุมชนไม่สามารถก าจดัได้ด้วยตนเอง

เป้าหมาย : พืน้ที่ต าบลยุโป เป็น Zero  Waste  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

การด าเนินงานระยะ 1 ปี ขึน้ไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การขยายเครือข่าย LA 21 สู่ชุมชน

เวทีให้ความรู้
การคัดแยกขยะ
จากต้นทาง 

เวทีให้ความรู้
การคัดแยกขยะ
จากต้นทาง 

รณรงค์ให้ประชาชน
ใช้วัสดุธรรมชาติให้มากขึน้
รณรงค์ให้ประชาชน
ใช้วัสดุธรรมชาติให้มากขึน้
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การจดัการขยะอินทรีย์

การท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพการท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ

การท าน า้หมกัชีวภาพการท าน า้หมกัชีวภาพ

การท าบอ่แก๊สชีวภาพการท าบอ่แก๊สชีวภาพ

น าเศษไม้มาเผาถ่านใน
เตา 200 ลติร

น าเศษไม้มาเผาถ่านใน
เตา 200 ลติร



30/07/60

10

การจดัการขยะรีไซเคิล

น ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือนน ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ในครัวเรือน

การจดัการขยะอนัตราย

เทศบาลต าบลยโุปรวบรวมขยะพิษจากชมุชน สง่มอบให้กบั 
อบจ.ยะลา เพื่อรวบรวมสง่ไปก าจดัอยา่งถกูวิธีตอ่ไป

เทศบาลต าบลยโุปรวบรวมขยะพิษจากชมุชน สง่มอบให้กบั 
อบจ.ยะลา เพื่อรวบรวมสง่ไปก าจดัอยา่งถกูวิธีตอ่ไป
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กิจกรรม ว๊าว บาโดบือรือเซ๊ะซูโง๊ะ
(ว๊าว บาโดสะอาดจัง)

กิจกรรม ว๊าว บาโดบือรือเซ๊ะซูโง๊ะ
(ว๊าว บาโดสะอาดจัง)

เทศบาลต าบลยโุปร่วมกบัโรงเรียนผดงุศาสตร์วิทยา
เก็บขยะบริเวณริมถนนสาธารณะ

เทศบาลต าบลยโุปร่วมกบัโรงเรียนผดงุศาสตร์วิทยา
เก็บขยะบริเวณริมถนนสาธารณะ

เทศบาลต าบลยุโปร่วมกับโรงเรียนบ้านบาโด
เกบ็ขยะบริเวณริมถนนสาธารณะ

เทศบาลต าบลยุโปร่วมกับโรงเรียนบ้านบาโด
เกบ็ขยะบริเวณริมถนนสาธารณะ
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เทศบาลต าบลยุโป
ร่วมกบั

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัยะลา

จัดเก็บขยะที่ทับถมริมถนนสาธารณะ (สายบ้านยุโป – บ้านบาโด)

การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์
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ร่วมกับ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2
ดูแลความสะอาดถนน สาย หน้า 
โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2

ร่วมกับ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2
ดูแลความสะอาดถนน สาย หน้า 
โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2

กิจกรรมขยะแลกของ ในงานวันเดก็กิจกรรมขยะแลกของ ในงานวันเดก็
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กจิกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในสถานศึกษาในพืน้ที่กจิกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในสถานศึกษาในพืน้ที่
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บาโดบือรือเซ๊ะซูโง๊ะ
( บาโดสะอาดจงั)

ว๊าว

คณะผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี
ติดตามการด าเนินงานท้องถ่ินต้นแบบการจดัการขยะ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2558

คณะผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี
ติดตามการด าเนินงานท้องถ่ินต้นแบบการจดัการขยะ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2558
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สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมจังหวัดยะลำ
น ำคณะลูกเสือเยำวชนเข้ำศึกษำดูงำน

วันที่  20 พฤษภำคม 2558

สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมจังหวัดยะลำ
น ำคณะลูกเสือเยำวชนเข้ำศึกษำดูงำน

วันที่  20 พฤษภำคม 2558

ข้อมลูขยะของเทศบาลต าบลยโุปข้อมลูขยะของเทศบาลต าบลยโุป

ปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้น/คน/วันปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้น/คน/วัน เฉลี่ย 1.02 ก.ก.เฉลี่ย 1.02 ก.ก.

ปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้น/คน/ปีปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้น/คน/ปี 6,906.42 ก.ก.6,906.42 ก.ก.

ปริมำณขยะท่ีน ำกลับมำใช้ได้ปริมำณขยะท่ีน ำกลับมำใช้ได้ 3,046.95 ก.ก.3,046.95 ก.ก.

ปริมำณขยะพิษปริมำณขยะพิษ 1,692.75 ก.ก.1,692.75 ก.ก.

ปริมำณขยะท่ีจะน ำไปก ำจัดปริมำณขยะท่ีจะน ำไปก ำจัด 2,166.72 ก.ก.2,166.72 ก.ก.
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การจดัการขยะตามองคป์ระกอบขยะ
ของเทศบาลต าบลยโุป
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ประเภทขยะ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน)

1. ขยะอินทรีย์ 1.การรณรงค์ 
ประชาสมัพนัธ์

2. การจดัเวทีให้
ความรู้การคดั
แยกขยะ

1.แปรรูปเป็น
พลงังานแก๊ส
ชีวภาพ

2. ปุ๋ ยหมกั
ชีวภาพ

3. น า้หมกั
ชีวภาพ

4. อาหารสตัว์

- 4.14

ประเภทขยะ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน)

2. ขยะรีไซเคิล 1.การรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์

2. การจัดเวที
ให้ความรู้การ
คัดแยกขยะ

1. ครัวเรือน
คัดแยกเพื่อ

ไวข้าย

- 2.07
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ประเภทขยะ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน)

3. ขยะท่ัวไป 1.การรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์

2. การจัดเวที
ให้ความรู้การ
คัดแยกขยะ

1. มกีาร
รวมกลุม่จัด
กิจกรรม 
ขยะเหลอืใช ้
แลกไข่ของ
หมูท่ี่ 5  
บ้านคลอง

ทรายใน

เทศบาลต าบล
ยุโปรวบรวม
ขยะท่ีจุดพัก
ขยะชุมชน
แลว้น าสง่ไป
ยังแหล่งก าจัด

ที่ถูกวิธี      

0.48

ประเภทขยะ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน)

4. ขยะพษิ 1.การรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์

2. การจัดเวที
ให้ความรู้การ
คัดแยกขยะ

1. ครัวเรือน
คัดแยกเพื่อ
และน ามา
รวบรวมไว้ 
ณ ท่ีพัก

ขยะชุมชน

เทศบาลต าบล
ยุโปรวบรวม
ขยะท่ีจุดพัก
ขยะชุมชน
แลว้น าสง่ไป
ยังแหลง่

ก าจัดท่ีถูกวิธี      

0.27
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ปี พ.ศ. 2562

ต าบลยุโป จะเป็น พืน้ท่ีปลอดขยะ

ปี พ.ศ. 2562

ต าบลยุโป จะเป็น พืน้ท่ีปลอดขยะ

ต าบลยุโป   บือรือเซ๊ะซูโง๊ะ

( ต าบลยุโป สะอาดจัง )

ต าบลยุโป   บือรือเซ๊ะซูโง๊ะ

( ต าบลยุโป สะอาดจัง )

ขอบคุณ
ค่ะ




