








รางวัล/โล่ /ประกาศเกียรติคุณ (ท่ีกองสาธารณสุขฯเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานต้ังแต่ ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๔) 
 

ท่ี ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีมอบให้ ปี พ.ศ.  
ท่ีได้รับ 

๑ ประกาศนียบัตร ผ่านสัมฤทธ์ิผลการด าเนินงานพัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมือง
น่าอยู่ระดับ ๓ 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

๒๕๕๑ 

๒ ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร(ใหม่) ได้รับรางวัลท่ี ๒ ระดับจังหวัด 
ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ตามโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน 
ประจ าปี ๒๕๕๑ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๒๕๕๑ 

๓ ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร (เก่า) ได้รับรางวัลท่ี ๓ ระดับจังหวัด 
ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ตามโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน 
ประจ าปี ๒๕๕๑ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๒๕๕๑ 

๔ โล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบท้ัง ๖ สมรรถนะ ใน 
"โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ 

๒๕๕๓ 

๕ ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานท่ีมีผลการด าเนินงาน โครงการพหุ
ภาคีจังหวัดยโสธรรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่าง
ย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

จังหวัดยโสธร ๒๕๕๓ 

๖ โล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบท้ัง ๖ สมรรถนะ ใน 
"โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชน 

กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๔ 

๗ โล่ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานชุมชนปลอดขยะ 
ได้ผ่านเข้ารอบท่ี ๑ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
จ านวน ๒ ชุมชน 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ๒๕๕๕ 

๘ โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน  ปีท่ี ๑ - องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

๒๕๕๖ 

๙ โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรน าร่องต้นแบบท่ีมีการจัดท าคาร์บอนฟุต 
พร้ินท์ เพื่อการบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้
โครงการขยายผลการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม- องค์การบริการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)- สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

๒๕๕๖ 



ท่ี ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีให้ ปี พ.ศ.  
ท่ีได้รับ 

๑๐ เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจากชุมชน 

กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๖ 

๑๑ ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุน "ถนนคนเดิน : เมืองเก่า๒๐๐ปี 
บ้านสิงห์ท่า เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีสร้างสรรค์ สร้างความแข็งแกร่งทาง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ" 

จังหวัดยโสธร ๒๕๕๖ 

๑๒ เกียรติบัตร เทศบาลท่ีมีผลการด าเนินงานด้านอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย ดีเด่น ระดับเขต 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

๒๕๕๗ 

๑๓ โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรท่ีมีการจัดท าข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน
กระจกระดับเมือง ภายใต้โครงการการจัดท าข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน
กระจกระดับเมือง 

- องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๒๕๕๘ 

๑๔ โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๒ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
- องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

๒๕๕๘ 

๑๕ รางวัล ตลาดนัดน่าซ้ือ (ตลาดถนนคนเดิน) ระดับดี กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

๒๕๕๙ 

๑๖ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(EHA) ๗ กระบวนงาน 

ศูนย์อนามัยท่ี ๑๐  อุบลราชธานี 
สสจ.ยโสธร 

๒๕๕๙ 

๑๗ โล่รางวัลองค์กรด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมดีเด่น ชมรมรมอนามัยส่ิงแวดล้อม 
แห่งประเทศไทย 

๒๕๕๙ 

 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการองค์กรปกครองท้องถ่ินดีเด่น 
ระดับจังหวัด 

จังหวัดยโสธร ๒๕๕๙ 

๑๘ ประกาศเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาด้านการจัดการขยะ 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  และการจัดสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ า 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 

๑๙ โล่รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๒ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลก
ร้อน ปี ๓ 

- องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

๒๕๖๐ 

๒๐ โล่รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๔ - องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

๒๕๖๒ 



ท่ี ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีให้ ปี พ.ศ.  
ท่ีได้รับ 

๒๑ โล่รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๕ องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

๒๕๖๓ 

๒๒ รางวัลชนะเลิศการประกวดตลาดถนน อาหารริมบาทวิถี (Street 
Food) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ๒๕๖๓ 

๒๓ ได้รับการรับการรับคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม  
(EHA : Environmental Health Accreditation ) 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

๒๕๖๑ 
๒๕๖๓ 
๒๖๖๔ 

๒๔ ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม) 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดยโสธร 

๒๕๖๒ 

๒๕ ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ด้านส่ิงแวดล้อม) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ๒๕๖๒ 

๒๖ ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต
ของสภากาชาดไทย 

เหล่าากาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๖๐ 

๒๗ ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศอันดับ๑เทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน กรมส่งเสริม ๒๕๖๒ 

๒๘ โล่รางวัลเมืองท่องเท่ียวสะอาดอาเซียน การท่องเท่ียวและกีฬา ๒๐๑๘-
๒๐๒๐ 

๒๙ ประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ส ายักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร 

๒๕๖๒ 

๓๐ ประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๖๒ 

๓๑ รางวัลระดับดีเย่ียม การประเมินเมือส่ิงแวดล้อมย่ังยืนระดับภาค กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๕๖๑ 

๓๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๒๕๖๒ 

๓๓ The National Winner 2018 จากการเข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่สู่
โลกย่ังยืน (One Planet City Challenge) 2017-2018ของWWF และ
ได้ล าดับท่ี 7 ของโลกจาก 132 เมือง 23 ประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ   

องค์กรกองทุนสัตว์ป่าสากล
WWF (World Wide Fund For 
Nature)  

๒๐๑๘ 



ท่ี ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีให้ ปี พ.ศ. 
ท่ีได้รับ 

๓๔ น าเสนอตัวอย่างท่ีดีเร่ืองการจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ าอย่าง
ย่ังยืน ในการประชุมนายกเทศมนตรีอ าเซียน คร้ังท่ี ๕ 5th Asean 
Mayors Forum (UNCC) 

Economic and Social 
Commission for Asia and 
the Pacific.
(ESCAP)คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก.  

๒๐๑๙ 

๓๕ ได้รับรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการด าเนินงาน 
Clean zone for covid 19 ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารดีเย่ียม  

ศูนย์อนามัยท่ี ๑๐ อุบลราชธานี ๒๕๖๓ 

๓๖ ประกาศเกียรติคุณ รับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
โครงการผลิตสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย:T-VER 

องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 

๓๗ รางวัลระดับดีเย่ียม การประเมินเมืองส่ิงแวดล้อมอ ย่างย่ังยืน ระดับพื้นท่ี 
ประจ าปี ๒๕๖๓  

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๕๖๓ 

๓๘ โล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณรางวัลท่ี ๒ เทศบาลขนาดใหญ่  ประเภท
ท่ัวไป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินรางวัล ๒ ล้านบาท) 

ส านักปบัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส า นักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. 

๒๕๖๔ 

๓๙ ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ด้านส่ิงแวดล้อม) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ๒๕๖๔ 

๔๐ ประกาศเกียรติคุณ การน าเสนอวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน สนับสนุนให้ จังหวัดยโสธรได้รับรางวัล ชนะเลิศจังหวัด
สะอาด ประจ าปี๒๕๖๓ ระดับประเทศ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ๒๕๖๔ 

๔๑ ได้รับการคัดเลือกเป็น  ๕  เมืองท่ีเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้า
โครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกย่ังยืน (One Planet City Challenge) 2020-
2021ของ WWF (รอประกาศผลระดับโลก) 

อ งค์ กรก อ งทุนสัต ว์ ป่าสาก ล
WWF (World Wide Fund For 
Nature)  

๒๕๖๔ 
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ถอดบทเรียน 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่่าอย่างย่ังยืน (คนยโสไม่เอาถ่าน :Yaso Low Carbon) 
เทศบาลเมืองยโสธร  อ่าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 

โดย  ดร.อัญชลี  ชุมนุม ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร 

จุดเร่ิมต้นของเทศบาลเมืองยโสธรในการบริหารจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่่า 
ในหลวง.....คือแรงบันดาลและภาพความทรงจ่าท่ีย่ิงใหญ่และส่าคัญ จากพระราชด่ารัสของพระองค์ท่าน 
 “….. เพราะว่าส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลง เขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนข้ึนไปในอากาศมาก  จะท าให้

เหมือนตู้กระจกครอบ  แล้วโลกก็จะร้อนข้ึน….” พระราชด่ารัสเมื่อวันท่ี ๔  ธันวาคม  ๒๕๓๒  ณ พระต่าหนักดุสิ
ดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต 

แรงผลักดัน นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 21  (COP: Conference of the 
Parties) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส  และการประชุม COP26 ท่ีเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์  

นายกฯย ้า เวทีโลก COP26 “ต้องหยุดท้าร้ายธรรมชาติเพราะไม่มีโลกใบที่สอง” 

การด้าเนินโครงกานชรนี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังนี  
นโยบายการจัดขยะอย่างย่ังยืนซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาล ปัจจุบัน ได้ประกาศให้ “ขยะมูลฝอย

เป็นวาระแห่งชาติ” ให้ความส่าคัญมากท่ีสุด ซ่ึงได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้
จัดท่า Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แล้วขับเคล่ือนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด่าเนินการ
อย่างบูรณาการ  โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก  เพราะเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด และ
เป็นผู้ท่ีดูแลพื้นท่ีทุกพื้นท่ี  

สอดล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อ ส่ิงแวดล้อม (การเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ ร้อยละ 40 และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศลดลง 20-25% ของการปล่อยในกรณีปกติภายในปี 2573) 

สอดล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉบับท่ี12 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน(SDG)ของสหประชาชาติ(UN) ตัวช้ีวัดท่ี13 การเปล่ียน
แปลง สภาพภูมิอากาศ 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมน่า
แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิรูปและพัฒนา
ประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเกิด การพัฒนาอย่างย่ังยืนจึงได้ก่าหนดยุทธศาสตร์เพิ่มเติมเมื่อวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง 

สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์กรมส่ง เส ริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2569  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ินร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
จากฐานของท้องถ่ิน  ข้อ 4.4 ระดมพลังจากองค์กรภาคีทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ประชาชนในการร่วมกับ
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ท้องถ่ิน เพื่อการสร้างความอุดมสมบูรณ์ รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การสร้าง แหล่ง
พลังงานในท้องถ่ินเพื่อการพึ่งตนเอง และการใช้ประโยชน์ท่ีย่ังยืน และสมดุล  
           สอดคล้อ งกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจั งหวัดยโ สธร 4 ปี (พ.ศ.  2561-2564)  ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
           สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ข้อ 6. การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
           สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ข้อ 2.6 การส่งเสริมสุขภาพ   การ
ป้องกันการควบคุมโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  

 
เป็นโครงการท่ีต่อยอดจากงานประจ่าสู่นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่ต้น

ทาง-กลางทาง-ปลายทางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมทางสังคมท่ีก้าวพ้นรูปแบบการ
ท่างานแบบเก่าขององค์กรภาครัฐและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในความพยายาม
ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของของประชาคมโลก ในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติ โดยใช้ปฏิบัติการระดับท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจรและเกิดการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่า  
 2. ส่งเสริม – สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ และ อปท. ท่ีน่าขยะมาก่าจัดร่วม 
ให้มีการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง  
 3. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  
     ข้ันตอนการด่าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะท่างานบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธรประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  อสม.และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 

๒ ประชุมคณะท่างานฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการด่าเนินงานและก่าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
           ๒.๑ การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง กิจกรรมประกอบด้วย 
                  (๑) การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะในเขตเทศบาลร่วมกับส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดยโสธร(ทสจ.)  โดยใช้วิธีการ Quartering  
                  (๒) จัดท่า Road Map   ผังข้ันตอนการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน  การคัดแยกขยะ 
ระหว่างทาง  และการคัดแยกขยะท่ีปลายทาง(บ่อฝังกลบขยะ)  โดยมีแนวคิดหลักคือ “ท่าอย่างไรก็ได้ให้เอาขยะ
เข้าบ้านให้น้อยท่ีสุด    และให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะจากครัวเรือนลงถังให้น้อยท่ีสุด” โดยการจัดกิจกรรม
รณรงค์การน่าขยะเข้า สู่ครัวเรือนการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  การใช้ภาชนะ/ป่ินโตใส่อาหารปรุงส่าเร็จ   รับ
ถุงพลาสติกเท่าท่ีจ่าเป็น  น้องจากน้ียังร่วมกับ. และผู้ประกอบการ เช่น โลตัส บ๊ิกซี ๗-๑๑ นานานภัณฑ์ จัด
กิจกรรมรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกในวันท่ี ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน ซ่ึงเร่ิมด่าเนินการเมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘  
เป็นต้นมา (รายละเอียดตามผังการคัดแยกขยะ)  
                      ขยะท่ัวไป   จะท้ิงลงถังขยะและเก็บขนโดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลน่าไปก่าจัดท่ีบ่อ
ฝังกลบ 
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                      ขยะรีไซเคิล    ประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ขายเกือบทุกชุมชน และการคัดแยกผ่าน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ๒ ชุมชน โรงเรียน ๒ แห่ง  รวมท้ังมีการคัดแยกโดยพนักงานประจ่ารถเก็บขน
ขยะของเทศบาล และคนแยกขยะตามถังขยะในเขตชุมชน และท่าส่ิงประดิษฐ์ 
   ขยะอินทรีย์    จะถูกน่าไปท่าถังขยะเปียกครัวเรือน หรือน่้าหมักชีวภาพและน่าไปเล้ียงสัตว์ 

  ขยะอันตราย   จะถูกรวบรวมไปท่ีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายของ อบจ.ยโสธรเพื่อรอการก่าจัด
ต่อไป 

            ขยะติดเ ช้ือ   เทศบาลเมืองยโสธร ไม่มีศูนย์ก่าจัดขยะติดเช้ือ แต่มีการส่งเสริมให้ประชาชนมี
การคัดแยกขยะติดเช้ือออกจากขยะท่ัวไป และน่าขยะติดเช้ือจากชุมชน รวมถึงขยะจากโรงพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง 
ในเขตเทศบาล ไปก่าจัดท่ีโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บ้านดอนผอุง ต่าบลคูเมือง อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

(๓) มีการจัดท่าผังเส้นทางการจัดเก็บขยะและก่าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
(๔) มีการจัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) ร้านค้าของเก่าและเครือข่ายกิจกรรมคัด

แยกขยะรีไซเคิลชุมชน  
(๕) มีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการ 

ก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
                ๒.๒ การคัดแยกขยะระหว่างทางและปลายทาง กิจกรรมประกอบด้วย 

          การคัดแยกท่ีระบบสายพานคัดแยกท่ีบ่อฝังกลบ  โดยให้ประชาชนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะ  โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักงานคัดแยกขยะ   แต่ใช้วิธีการท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลเมืองยโสธรกับประชาชนท่ีมาคัดแยกขยะ   จัดสรรส่วนแบ่งจากการขายขยะรีไซเคิล ๘๐:๒๐ (ชุมชน:
เทศบาล)    ขยะอินทรีย์น่าไปท่าปุ๋ย  ใช้ในกิจการงานสวนของเทศบาล ขยะอันตรายก็จะถูกคัดแยกอีกรอบและ
รวบรวมไปไว้ท่ีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายของ อบจ.ยโสธร  ส่วนขยะท่ัวไปก็จะถูกน่าไปฝังกลบตามหลักวิชาการ
ต่อไป 
                  ๓ จัดท่าประกาศเทศบาลเมืองยโสธร  เร่ืองการคัดแยกขยะท่ีต้นทางและส่งผังการคัดแยกขยะ  ให้
ทุกชุมชน  โรงเรียนและผู้เก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

                ๔. ประชาสัมพันธ์เร่ืองการจัดบริหารจัดการขยะตาม Road  Map  ผ่านส่ือต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ
ท้องถ่ิน เสียงตามสาย  รถประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล  ตัวหนังสือว่ิงไฟ  ท่าหนังสือแจ้ง อสม.  กรรมการชุมชน ใน
พื้นท่ีทราบพร้อมท้ังกระจายข่าวในชุมชน 

                ๕. สรุปรายงานผลการด่าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ  
 

               ข้ันตอนการด่าเนินงาน(การผลิตสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์หมัก)  
         1.ข้ันตอนการคัดแยกเชิงกล    รถเก็บขนขยะจะว่ิงเข้ามาช่ังน่้าหนักท่ีเคร่ืองช่ัง  และขยะจะถูก

น่าไปเทกองท่ีบริเวณลานหน้าโรงคัดแยก  จะมีรถตักขยะไปท่ีเคร่ืองฉีกถุง จากน้ันขยะท้ังหมดจะถูกล่าเลียงไปตาม
สายพานคัดแยก   ผ่าน Trommel Screen (ทอมเมลสกรีน) ซ่ึงเป็นเคร่ืองคัดแยกขยะอินทรีย์เข้าสู่โรงหมักปุ๋ย
ตามข้ันตอนต่อไป 

        2.การต้ังกองอินทรีย์หมัก  ขยะอินทรีย์ท่ีได้จากการคัดแยก จะถูกล่าเลียงไปยังอาคารหมักวัสดุ
อินทรีย์ด้วยสายพานล่าเลียงขยะอินทรีย์ข้ามอาคาร และตกลงสู่พื้นพักเก็บ จากน้ันตักขยะอินทรีย์ใส่ห้องหมักจน
เต็ม เรียงล่าดับกันไปตั้งแต่ ห้องท่ี 1-16 โดยใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 30-45 วัน 
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        3.การเติมอากาศภายในกองอินทรีย์หมัก ใช้การเติมอากาศด้วยเคร่ืองเติมอากาศ 3 ชุด  โดย
ท่างานแบบก่ึงอัตโนมัติ ท่างานคร้ังละ 2 ชุด หยุด 1 ชุด สลับกันไป การท่างานแต่ละคร้ังใช้เวลา  1 ช่ัวโมง การ
เติมอากาศในห้องหมักวัสดุอินทรีย์ จ่านวน 16 ห้อง 

       4.การปรับความช้ืนภายในกองอินทรีย์หมัก 
       5.การวัดอุณหภูมิบรรยากาศรอบๆ กอง และอุณหภูมิภายในกอง โดยวัดท่ีระดับ 1/3 ของความ

สูงกองด้วยเทอร์โมมิเตอร์ โดยปักตามจุดท่ีก่าหนดนานประมาณ 1 นาที จึงอ่านค่าและจดบันทึกวัดอุณหภูมิ 
                6.ความเสร็จสมบูรณ์ของการหมัก พิจารณาจากลักษณะของวัสดุหมักท่ีมีความอ่อนนุ่ม ยุ่ยขาดออก
จากกันได้โดยง่าย ไม่แข็งกระด้าง สีน่้าตาลด่าจนถึงด่า และมีกล่ินคล้ายดินธรรมชาติ หรืออุณหภูมิภายในกอง
อินทรีย์หมักใกล้เคียงกับบรรยากาศ  

     7.การคัดแยกอินทรีย์หมักท่ีเสร็จ สมบูรณ์ จะถูกรถตักเข้าสู่เคร่ืองร่อนอินทรีย์หมัก ซ่ึงมีขนาด
ตะแกรง 6 มิลลิเมตร  อินทรีย์หมักท่ีมีขนาดเล็กกว่าช่องตะแกรง บรรจุกระสอบปุ๋ย ขนาด 50 กิโลกรัม ในขณะท่ี
วัสดุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าถูกล่าเลียงแยกออกไป 

     8.การวิเคราะห์คุณภาพอินทรีย์หมัก(สารปรับปรุงดิน) ส่งไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมี กายภาพ และ
ปริมาณธาตุอาหารท่ี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ่ากัด/ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ.2548 โดยจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆ 6  เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการใช้ประโยชน์ให้แก่เกษตรกร 

    9.กระบวนการทวนสอบและขอรับรองคาร์บอนเครดิต  โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-
VER ) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่่าผ่านระบบการจัดการเมืองย่ังยืน  ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก ซ่ึงจะสนับงบประมาณในการจ้างผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body: VVB) 
มาทวนสอบข้อมูลและรับรองคาร์บอนเครดิต   เข้าสู่ระบบตลาดการซ้ือ-ขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจต่อไป ซ่ึง
ปัจจุบันเทศบาลเมื องยโสธรมีคาร์บอ นเครดิตสะสมในบัญชีท่ีได้รับการรับรองแล้ว จ่ านวน 12,149 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(tCO2e) สามารถแลกเปล่ียน/ขายคาร์บอนเครดิตแล้วกว่า 4,838  (tCO2e)  คิด
เป็นเงินเกือบ1ล้านบาท (957,600 บาท) 
 
 ผลส่าเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ผลการด่าเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก่าจัดขยะมูลฝอย โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ของเทศบาลเมืองยโสธร ดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น  เกิดผลท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังน้ี 

  ๑ ผลส่าเร็จของงานเชิงปริมาณ   
         ๑.๑ ท่าให้ทราบถึงองค์ประกอบของขยะเทศบาลเมืองยโสธร ซ่ึงพบว่าเป็นขยะอินทรีย์มากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๕  รองลงมาคือขยะรีไซเคิล  ร้อยละ๓๘.๐๔  ขยะท่ัวไป ร้อยละ๔.๐๑ และขยะอันตราย  
ร้อยละ ๐.๑๐  ตามล่าดับเพื่อน่าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม 

1.๒ ท่าให้ปริมาณขยะท่ีน่าเข้าสู่ระบบการฝังกลบลดลง จากการท่ีขยะอินทรีย์ถูกคัดแยกออกมา 
ไม่น่าไปฝังกลบ จ่านวน 8,519 ตัน ซ่ึงจะช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะออกไปได้อีกประมาณ 19 ปี 
(ค่านวณจากการออกแบบบ่อขยะเฟส 2 ท่ีสามารถรองรับขยะได้ 168000 ตัน/20ปี =168,000 ตัน หารด้วย
ปริมาณขยะอินทรีย์ท่ี ไม่ได้ น่าไปฝังกลบ 8,519 ตัน =19 ปี  รวมท่ีออกแบบไว้ 20ปี=19+20= 39 ปี    
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หมายความว่าหากเทศบาลเมืองยโสธรมีการด่าเนินโครงการน้ีไปอย่างต่อเน่ืองจะสามารถยืดอายุการใช้งานของบ่อ
ฝังกลบขยะออกไปได้อีกเท่าตัวของการออกแบบไว้  

      ๑.๓  สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนตลอดระยะเวลา
ด่าเนินโครงการฯ จ่านวน 12,620 ton CO2e หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้= 350.56 ton CO2e 
ต่อเดือน หรือ 11.53 ton CO2e ต่อวัน   

      ๑.๔ สามารถลดขยะอินทรีย์ลงได้ 23.27 ตัน/วัน  หรือ 8,518.62 ตัน/ปี  ปริมาณขยะอินทรีย์
จ่านวน 8,519 ตัน ท่ีถูกคัดแยกไม่น่าฝังกลบสามารถน่ามาหมักเป็นสารปรับปรุงดินได้  จ่านวน 11,94 กิโลกรัม 
หรือ11.94 ตัน และสารปรับปรุงดินน้ีได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและปริมาณธาตุอาหาร  
เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  และความคุมคุณภาพของการผลิตสารปรับปรุงดิน(อินทรีย์
หมัก) จากห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อมและทัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ.2548 

     ๑.๕ สามารถสร้างรายได้ให้เทศบาลเมืองยโสธร ประกอบด้วย รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การก่าจัดขยะมูลฝอย  รายได้จากการจ่าหน่ายสารปรับปรุงดินและรายได้จากการแลกเปล่ียน/ขายคาร์บอนเครดิต   

     ๑.๖ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเทศบาลจากการขายขยะรี ไซเคิลท่ีคัดแยกได้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลรวมท้ังส้ิน=  356,303บาท   

     ๑.๗ ลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลในการจ้างพนักงานคัดแยกขยะบนสายพานคัดแยกจากการใช้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนรอบๆบ่อขยะท่ีเป็นอาสาสมัครคัดแยก) จ่านวน 30 คน ประมาณ 3  ล้านบาท/ปีให้
เทศบาลน่าเงินส่วนน้ันมาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินด้านอื่นๆได้ 

     ๑.๘ จากขยะอินทรีย์ท่ีได้จากการคัดแยกน่ามาท่าเป็นสารปรับปรุงดินถูกน่าไปใช้ในภารกิจของ
เทศบาลฯ ท่าให้เทศบาลลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยเคมีประมาณปีละ 200,000 - 400,000 บาท 

๒. ผลส่าเร็จของงานเชิงคุณภาพ   
    ๒.๑ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะทุกประเภท  ตั้งแต่

ต้นทางจนถึงปลายทาง เป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชนรอบๆบ่อขยะและยังช่วยลดปัญหาข้อ
ร้องเรียนจากประชาชนรอบๆบ่อขยะด้วย     

    ๒.๒ เป็นการด่าเนินงานท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์
เมืองแห่งวิถีอีสาน”  ซ่ึงประชาชนชาวจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และจังหวัดยโสธรมี
เป้าหมายในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ดังน้ันขยะอินทรีย์ท่ีเกิดข้ึนจะถูกคัดแยกและน่าใช้ประโยชน์
ตามกระบวนการการจัดการขยะของอปท. ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามบริบทของพื้นท่ี และ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล (ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และเป็นการ
ด่าเนินงานท่ีตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   ท่ีได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณการปล่อยการเรือน
กระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่่า 

      ๒ . ๓   เ ป็น จุด เ ร่ิมต้ นในการสร้า งภาคี เค รือ ข่ายในการ ท่า งานด้ านการบริหาร จัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลยโสธร ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นท่ีศึกษาวิจัย การศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับ สถาบันการศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง เป็น
พื้นในการด่าเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่าให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการ
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พัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ ทักษะและการใช้เทคโนโลยีในการท่างาน เพื่อน่ามาใช้ในการพั ฒนางานด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ  อันจะส่งให้ประชาชนได้อยู่ในว่ิงแวดล้อมท่ีดีน่าอยู่น่าอาศัยต่อไป 

 
ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ  

        ๑ ผู้น่า (Leader)  จังหวัดยโสธร/เทศบาลเมืองยโสธรมีผู้น่าท่ีมีวิสัยทัศน์   มีความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไข
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองยโสธรให้เป็นเมือง ท่ีน่าอยู่  มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี   ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุข   นอกจากน้ี ผู้น่าในสูงสุดระดับจังหวัด หรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้
ความส่าคัญกับเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างย่ิง โดยก่าหนดให้เป็นวาระของจังหวัดยโสธรด้วย 
     ๒ นโยบาย (Policy)  เทศบาลเมืองยโสธรมีการก่าหนดนโยบาย  เป้าหมาย ในการด่าเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน   มีการก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธรไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองยโสธร (แผน ๓ 
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดล้อม  แนวทางท่ี ๔.๑ การจัดการส่ิงแวดล้อม  และมลพิษต่างๆ และแนวทางท่ี ๔.๒ การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน  เป็นต้น ท่าให้การด่าเนินงานมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ 
  ๓ การมีส่วนร่วม (Participation)และการท่างานเป็นทีม (Team work)  ในด่าเนินกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อม  เทศบาลเมืองยโสธรจะมีการแต่งตั้งคณะท่างานโดยค่านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมน้ันๆ  จาก
ทุกภาคส่วน   ภายนอกองค์กร ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาชน  และองค์กรอิสระ (NGO)  มาเป็นคณะท่างาน  
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด่าเนินงาน ตั้งแต่การร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมด่าเนินการ  ร่วมรับประโยชน์และ
ร่วมประเมินผล 

   ๔ เครือข่ายการท่างาน (Network) ในด่าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เครือข่ายการท่างานเป็นเร่ือง
ส่าคัญและมีความจ่าเป็นมาก เทศบาลเมืองยโสธรมีการสร้างเครือข่ายการท่างานท่ีหลากหลาย ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นท้องถ่ินหรือท้องท่ี ท่าให้ด่าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ของเทศบาลเมืองยโสธรประสบ
ผลส่าเร็จ 

๕ การบูรณาการ (Integration) ในด่าเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร มีการ บูรณา
การท่างานร่วมกันท้ังภายนอกและภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น ภายนอกองค์กรมีการบูรณาการการท่างานร่วมกับ 
ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การบูรณาการการท่างานของกองสาธารณสุขฯ
ร่วมกับ กองช่างสุขาภิบาล เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการบูรณาการเข้ากับงานประจ่าเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกว่าเป็น
งานใหม่หรือเป็นภาระงาน แต่เป็นการต่อยอดการท่างานเดิม    

  ๖.งบประมาณหรือแหล่งทุน (Bud-jets) เทศบาลเมืองยโสธร มีการตั้งงบประมาณการด่าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมไว้ในเทศบัญญัติ นอกจากน้ียังมีการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก เช่น จากสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล  (World Wide Fund for Nature 
-WWF) ส่านักงานเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction, UNISDR) และกองทุนส่ิงแวดล้อม เป็นต้น                                                 
  ๗ แรงจูงใจ (Motivations) เทศบาลเมืองยโสธร มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน   

๘.บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน (Personnel) เทศบาลเมืองยโสธร มีบุคลากรด้านสาธารณสุขและด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบงาน และบุคลากรกลุ่มน้ีได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ สามารถเป็น
วิทยากรพี่เล้ียงและเป็นผู้เช่ียวชาญในเร่ืองด่าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ 
ส่งผลให้การด่าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมประสบผลส่าเร็จ 
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สรุปกิจกรรมท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมทางสังคมท่ีก้าวพ้นรูปแบบการท างาน

แบบเก่าขององค์กรภาครัฐและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในความพยายามท่ีจะ
เป็นส่วนหน่ึงของของประชาคมโลก ในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติ  โดยใช้ปฏิบัติการระดับท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับการกล่าวถ้อยแถลงของ 
ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยต่อท่ีประชุม รัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 21 (COP-21) ท่ีกรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศสและและการประชุม COP26 ท่ีเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ว่า“ไทยประกาศลดก๊าซ
เรือนกระจกร้อยละ 20-25ภายในปี ค. ศ.2030” โดยการ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใช้  ซ่ึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมาเป็นแนวทาง พร้อมลดใช้พลังงานจากฟอสซิล และใช้พลังงานทดแทนท่ี
เป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน  เกษตร
อินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล”  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติสู่สังคมคาร์บอนต่ าอย่างย่ังยืนต่อไป 

 
“ลดขยะ ลดโลกร้อน ได้คาร์บอนเครดิต  ขายอากาศ สร้างรายได้  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนยโสธร  

คนยโส ไม่เอาถ่าน   ยโส Low Carbon” 
จังหวัดยโสธรจะเป็นจังหวัดน้าร่องและพื นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานการบริหาร

จัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่้าอย่างย่ังยืนต่อไป 
 

 ตัวอย่างรางวัลและความภาคภูมิใจ 
- โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๑ 
- โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๒ 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๓ 
- รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๔ 
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- รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 5 
- โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรน่าร่องต้นแบบท่ีมีการจัดท่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ เพื่อการบริหารจัดการลด

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้โครงการขยายผลการจัดท่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี ๒๕๕๖ 

- ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(EHA) ๗ กระบวนงาน ปี ๒๕๕๙ 

- ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ และอันดับท่ี ๗ ของโลก โครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกย่ังยืน One Planet 
City Challenge (OPCC) WWF 

- รางวัลเมืองท่องเท่ียวสะอาดอาเซียน  ASEAN  Clean  Tourist  City  Standard ๒๐๑๘-๒๐๒๐ 
- รางวัลองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านส่ิงแวดล้อม ประจ่าปี ๒๕๖๑ 
- รางวัลองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านส่ิงแวดล้อม ประจ่าปี ๒๕๖2 
- ถ้วยเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน ประเภทเทศบาลเมือง 

การประเมินเมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน ประจ่าปี ๒๕๖๒ 
- รางวัลหน่วยงานท่ีมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2564 สูงสุ ด ประเภท

หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 




