รางวัล/โล่ /ประกาศเกียรติ คุณ (ที่กองสาธารณสุขฯเป็ นผู้รั บผิ ดชอบหลั กในการดาเนิ นงานตั้ง แต่ ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๔)
ที่
๑
๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘
๙

ชื่อรางวัล
ประกาศนียบัตร ผ่านสัมฤทธิ์ผลการดาเนินงานพัฒนาชุม ชนน่าอยู่ เมือง
น่าอยู่ระดับ ๓
ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร(ใหม่) ได้รับรางวัลที่ ๒ ระดับจังหวัด
ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ตามโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน
ประจาปี ๒๕๕๑
ตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร (เก่า) ได้รับรางวัลที่ ๓ ระดับจังหวัด
ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ตามโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน
ประจาปี ๒๕๕๑
โล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง ๖ สมรรถนะ ใน
"โครงการสนับสนุนและเสริม สร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายจาก
ชุมชน
ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่มีผลการดาเนิ นงาน โครงการพหุ
ภาคีจังหวัดยโสธรรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง ๖ สมรรถนะ ใน
"โครงการสนับสนุนและเสริม สร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายจาก
ชุมชน
โล่ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุนการดาเนิน งานชุมชนปลอดขยะ
ได้ผ่านเข้ารอบที่ ๑ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
จานวน ๒ ชุมชน
โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปีที่ ๑
โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรนาร่องต้นแบบที่มีการจัดทาคาร์บอนฟุต
พริ้นท์ เพื่อการบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์ กร ภายใต้
โครงการขยายผลการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้น ท์ขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

หน่วยงานที่มอบให้
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
๒๕๕๑
๒๕๕๑

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๒๕๕๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
มลพิษ

๒๕๕๓

จังหวัดยโสธร

๒๕๕๓

กรมควบคุมมลพิษ

๒๕๕๔

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒๕๕๕

- องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม- องค์การบริการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)- สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย

๒๕๕๖
๒๕๕๖

ที่
๑๐

๑๑

๑๒
๑๓

ชื่อรางวัล
เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการสนับสนุ นและเสริมสร้า งสมรรถนะให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจากชุมชน
ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุน "ถนนคนเดิน : เมืองเก่า ๒๐๐ปี
บ้านสิงห์ท่า เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ สร้างความแข็งแกร่งทาง
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ"
เกียรติบัตร เทศบาลที่มีผลการดาเนิน งานด้านอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย ดีเด่น ระดับเขต
โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีการจัดทาข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน
กระจกระดับเมือง ภายใต้โครงการการจัดทาข้อมูลปริมาณก๊า ซเรือน
กระจกระดับเมือง

๑๔

โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๒

๑๕

รางวัล ตลาดนัดน่าซื้อ (ตลาดถนนคนเดิน) ระดับดี

๑๖

ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น(EHA) ๗ กระบวนงาน

๑๗

โล่รางวัลองค์กรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น

๑๘
๑๙
๒๐

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น
ระดับจังหวัด
ประกาศเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดสภาพแวดล้อมภายในเรือนจา

หน่วยงานที่ให้
กรมควบคุมมลพิษ

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
๒๕๕๖

จังหวัดยโสธร

๒๕๕๖

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
- องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
สสจ.ยโสธร

๒๕๕๗

ชมรมรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย
จังหวัดยโสธร

๒๕๕๙

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

๒๕๕๙
๒๕๖๐

โล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลก - องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
ร้อน ปี ๓
กระจก (องค์การมหาชน)
โล่รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๔ - องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)

๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๙
๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๖๐
๒๕๖๒

ที่

ชื่อรางวัล

๒๑

โล่รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๕

๒๒

รางวัลชนะเลิศการประกวดตลาดถนน อาหารริมบาทวิถี (Street
Food)
ได้รับการรับการรับคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม
(EHA : Environmental Health Accreditation )

๒๓

๒๔

หน่วยงานที่ให้
องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

๒๗

ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิ บัติงานดี เด่นตามประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการปฏิ บัติงานดี เด่นตามประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด้านสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุ นกิจ กรรมการบริจาคโลหิต
ของสภากาชาดไทย
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศอันดับ๑เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๒๘

๒๕

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๑
๒๕๖๓
๒๖๖๔
๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕๖๒

เหล่าากาชาดจังหวัดยโสธร

๒๕๖๐

กรมส่งเสริม

๒๕๖๒

โล่รางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน

การท่องเที่ยวและกีฬา

๒๙

ประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

๓๐

ประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง

สายักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ

๒๐๑๘๒๐๒๐
๒๕๖๒

๓๑

รางวัลระดับดีเยี่ยม การประเมินเมือสิ่งแวดล้อมยั่งยื นระดับภาค

๒๖

๓๒

๓๓

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
The National Winner 2018 จากการเข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่ สู่
องค์กรกองทุนสัตว์ป่าสากล
โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge) 2017-2018ของWWF และ WWF (World Wide Fund For
ได้ลาดับที่ 7 ของโลกจาก 132 เมือง 23 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
Nature)

๒๕๖๒
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๒๐๑๘

ที่
๓๔

๓๕

๓๖

๓๗
๓๘

๓๙
๔๐

๔๑

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ให้

นาเสนอตัวอย่างที่ดีเรื่องการจัดการขยะเพื่อมุ่ งสู่เมืองคาร์ บอนต่าอย่า ง Economic and Social
ยั่ งยื น ในการประชุ ม นายกเทศมนตรี อ าเซี ย น ครั้ งที่ ๕ 5th Asean Commission for Asia and
Mayors Forum (UNCC)
the Pacific.
(ESCAP)คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก.
ได้รับรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มี การดาเนินงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
Clean zone for covid 19 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารดีเยี่ยม
ประกาศเกียรติคุณ รับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
องค์การบริการจัดการก๊าซเรือน
โครงการผลิตสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการลดก๊าซ
กระจก (องค์การมหาชน)
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย:T-VER
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รางวัลระดับดีเยี่ยม การประเมินเมื องสิ่งแวดล้อมอ ย่างยั่งยืน ระดับพื้นที่ กรมส่ งเสริม คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
ประจาปี ๒๕๖๓
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
โล่ รางวั ล/ประกาศเกี ยรติคุ ณรางวัลที่ ๒ เทศบาลขนาดใหญ่ ประเภท สานั กปบั ด สานั กนายกรั ฐ มนตรี
ทั่วไป องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี การบริ หารจั ด การที่ ดี ประจ าปี สานั กงานค ณะกรรมการการ
พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินรางวัล ๒ ล้านบาท)
กระจายอานาจให้แก่ อปท.
ประกาศเกี ยรติคุ ณ หน่ วยงานที่มี ผลการปฏิบัติ งานดี เด่ นตามประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด้านสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเกีย รติคุ ณ การน าเสนอวั ตกรรมด้านการบริหารจั ดการขยะมู ล ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ฝอยชุ ม ชน สนั บสนุ น ให้ จั งหวั ด ยโสธรได้ รั บรางวั ล ชนะเลิ ศ จั งหวั ด
สะอาด ประจาปี๒๕๖๓ ระดับประเทศ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ รับการคั ดเลื อกเป็น ๕ เมื องที่ เป็ น ตัวแทนประเทศไทยในการเข้ า อ งค์ ก รก อ งทุ น สั ต ว์ ป่ า สาก ล
โครงการเมืองน่าอยู่ สู่โลกยั่งยื น (One Planet City Challenge) 2020- WWF (World Wide Fund For
2021ของ WWF (รอประกาศผลระดับโลก)
Nature)

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ
๒๐๑๙

๒๕๖๓

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๔

๒๕๖๔
๒๕๖๔

๒๕๖๔

1

ถอดบทเรียน
โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารจั ดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่่าอย่ างยั่ง ยืน (คนยโสไม่เอาถ่าน :Yaso Low Carbon)
เทศบาลเมืองยโสธร อ่าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โดย ดร.อัญชลี ชุมนุม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร
จุดเริ่มต้นของเทศบาลเมืองยโสธรในการบริ หารจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์ บอนต่่า
ในหลวง.....คือแรงบันดาลและภาพความทรงจ่าที่ ยิ่งใหญ่และส่าคัญ จากพระราชด่ารัสของพระองค์ท่าน
“…..เพราะว่ าสิ่ งแวดล้อ มเปลี่ ยนแปลง เขาบอกว่ าเพราะมีสารคาร์บอนขึ้น ไปในอากาศมาก จะทาให้
เหมือนตู้กระจกครอบ แล้วโลกก็จะร้อนขึ้ น….” พระราชด่า รัสเมื่ อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ ณ พระต่า หนักดุ สิ
ดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
แรงผลักดัน นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ พลเอก ประยุ ทธ์ จัน ทร์โ อชา นายกรั ฐมนตรี
กล่า วถ้ อยแถลงในการประชุม ระดับสู งของประมุ ขของรัฐ และหั วหน้ารั ฐบาลในระหว่ างการประชุ ม รัฐ ภาคีกรอบ
อนุ สั ญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ สมั ยที่ 21 (COP: Conference of the
Parties) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และการประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์
นายกฯย้า เวทีโลก COP26 “ต้องหยุดท้าร้ายธรรมชาติเพราะไม่มีโลกใบที่สอง”
การด้าเนินโครงกานชรนีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังนี
นโยบายการจั ดขยะอย่ างยั่ ง ยืนซึ่ งเป็ นวาระแห่ง ชาติ รั ฐบาลปั จจุ บัน ได้ประกาศให้ “ขยะมูลฝอย
เป็น วาระแห่งชาติ” ให้ความส่ าคั ญมากที่ สุด ซึ่งได้ม อบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้
จัดท่า Roadmap การจั ดการขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตราย แล้วขั บเคลื่ อนให้ทุกภาคส่วนเข้ ามาร่ วมด่าเนินการ
อย่ างบูร ณาการ โดยให้ กระทรวงมหาดไทยเป็ นเจ้า ภาพหลัก เพราะเป็น ผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดประชาชนมากที่ สุด และ
เป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ทุกพื้น ที่
สอดล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ2 0ปี ยุ ทธศาสตร์ที่ 5 การสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่ เป็น มิต ร
ต่อ สิ่ งแวดล้ อม (การเพิ่ม พื้ น ที่ ป่า ไม้ ของประเทศ ร้ อ ยละ 40 และลดปริ ม าณการปล่อ ยก๊ าซเรื อนกระจกของ
ประเทศลดลง 20-25% ของการปล่อยในกรณีปกติภายในปี 2573)
สอดล้ องกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ง ชาตฉบับที่ 12 ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่ เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้อ งกับแนวทางการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น(SDG)ของสหประชาชาติ( UN) ตั วชี้ วัดที่ 13 การเปลี่ย น
แปลง สภาพภูมิอากาศ
สอดคล้อ งยุทธศาสตร์ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อ มน่ า
แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่ อใช้ เป็น หลักในการปฏิรูปและพัฒนา
ประเทศ ให้เป็นไปในทิ ศทางที่ เหมาะสมและเกิ ด การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ก่าหนดยุ ทธศาส ตร์ เพิ่ม เติ มเมื่ อวั นที่
19 พฤษภาคม 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
สอดคล้ อ งกั บยุ ทธศาสตร์ กรมส่ ง เสริ ม การปกครอ งท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2560-2569 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม และพัฒนาท้อ งถิ่นร่ วมขั บเคลื่อนการพั ฒนาประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศที่ พัฒนาแล้ ว
จากฐานของท้อ งถิ่ น ข้อ 4.4 ระดมพลั งจากองค์ กรภาคี ทุกภาคส่ วน ภาคประชาชน ประชาชนในการร่ วมกั บ
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ท้องถิ่น เพื่ อการสร้า งความอุด มสมบูร ณ์ รั กษา และพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การสร้าง แหล่ ง
พลังงานในท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเอง และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และสมดุล
สอ ดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ยโ สธร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้อ งกั บยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นในเขตจั งหวัดยโสธร ข้อ 6. การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน
สอดคล้ องกั บแผนพั ฒนาเทศบาลเมื องยโสธร ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การพัฒนาสังคมอยู่เย็ นเป็นสุข ข้อ 2.6 การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันการควบคุมโรคและการคุ้มครองผู้บริโ ภคด้านสาธารณสุ ข
เป็ นโครงการที่ต่ อยอดจากงานประจ่ าสู่ นวั ตกรรมการจั ดการขยะมู ลฝอยชุม ชนแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้ น
ทาง-กลางทาง-ปลายทางโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน เป็ นตัวอย่ างของนวั ตกรรมทางสั งคมที่ก้าวพ้นรู ปแบบการ
ท่างานแบบเก่าขององค์กรภาครัฐ และสะท้อนให้เห็ นถึงศั กยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ในความพยายาม
ที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของของประชาคมโลก ในการบรรเทาการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศและเตรี ยมพร้อ มรั บมื อ
กับภัยพิบัติ โดยใช้ปฏิบัติการระดับท้องถิ่นและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริม ให้เกิดการจั ดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่ างมี ประสิทธิ ภาพครบวงจรและเกิ ดการใช้ ทรัพ ยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่า
2. ส่งเสริ ม – สร้า งการมี ส่วนร่วมของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ และ อปท. ที่น่ าขยะมาก่ าจัด ร่วม
ให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
3. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
ขั้นตอนการด่าเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะท่างานบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ย วข้อง อสม.และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน
๒ ประชุมคณะท่างานฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการด่าเนิ นงานและก่าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
๒.๑ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กิจกรรมประกอบด้วย
(๑) การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะในเขตเทศบาลร่ วมกั บส่า นักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร(ทสจ.) โดยใช้วิธีการ Quartering
(๒) จัดท่า Road Map ผังขั้นตอนการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน การคัดแยกขยะ
ระหว่ างทาง และการคัดแยกขยะที่ปลายทาง(บ่อฝั งกลบขยะ) โดยมีแนวคิดหลักคื อ “ท่ าอย่างไรก็ไ ด้ใ ห้เ อาขยะ
เข้ าบ้ านให้ น้อ ยที่ สุ ด และให้ ทุกครั วเรือ นคัดแยกขยะจากครั วเรื อนลงถั ง ให้ น้อ ยที่สุ ด ” โดยการจัดกิ จกรรม
รณรงค์ การน่า ขยะเข้ า สู่ค รั วเรื อนการใช้ ถุงผ้ า แทนถุ งพลาสติ ก การใช้ภาชนะ/ปิ่ นโตใส่ อ าหารปรุงส่ าเร็ จ รั บ
ถุงพลาสติ กเท่ า ที่จ่ า เป็น น้ องจากนี้ ยั งร่วมกั บ. และผู้ ประกอบการ เช่น โลตั ส บิ๊กซี ๗-๑๑ นานานภั ณฑ์ จั ด
กิจกรรมรณรงค์ไม่ ใช้ถุงพลาสติกในวั นที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน ซึ่งเริ่มด่ าเนิ นการเมื่ อเดือ น ธั นวาคม ๒๕๕๘
เป็นต้นมา (รายละเอียดตามผังการคัดแยกขยะ)
ขยะทั่วไป จะทิ้งลงถังขยะและเก็บขนโดยรถเก็ บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลน่ าไปก่าจั ดที่บ่อ
ฝังกลบ
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ขยะรี ไซเคิล ประชาชนมีการคั ดแยกขยะรีไซเคิ ลไว้ ขายเกื อบทุ กชุ มชน และการคัด แยกผ่า น
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ๒ ชุมชน โรงเรี ยน ๒ แห่ ง รวมทั้ งมีการคัด แยกโดยพนักงานประจ่า รถเก็บขน
ขยะของเทศบาล และคนแยกขยะตามถังขยะในเขตชุมชน และท่าสิ่งประดิษฐ์
ขยะอินทรีย์ จะถูกน่าไปท่าถังขยะเปีย กครัวเรือน หรือน้่าหมักชีวภาพและน่าไปเลี้ ยงสัตว์
ขยะอันตราย จะถู กรวบรวมไปที่ศูน ย์รวบรวมขยะอันตรายของ อบจ.ยโสธรเพื่ อรอการก่าจั ด
ต่อไป
ขยะติ ดเชื้ อ เทศบาลเมื องยโสธร ไม่ มีศูน ย์ก่า จัด ขยะติด เชื้อ แต่มีการส่งเสริ มให้ ประชาชนมี
การคัด แยกขยะติดเชื้ อออกจากขยะทั่วไป และน่า ขยะติด เชื้อจากชุมชน รวมถึ งขยะจากโรงพยาบาลเอกชน ๒ แห่ ง
ในเขตเทศบาล ไปก่า จัด ที่โ ครงการอนุรั กษ์ สิ่งแวดล้ อม บ้ านดอนผอุง ต่ าบลคูเมือ ง อ่า เภอวาริ นช่ าราบ จั งหวั ด
อุบลราชธานี
(๓) มีการจัดท่าผังเส้นทางการจัด เก็ บขยะและก่าหนดผู้รับผิดชอบอย่า งชัดเจน
(๔) มีการจัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) ร้านค้าของเก่าและเครือข่ายกิจกรรมคัด
แยกขยะรีไซเคิลชุมชน
(๕) มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการ
ก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
๒.๒ การคัดแยกขยะระหว่างทางและปลายทาง กิจกรรมประกอบด้วย
การคัด แยกที่ร ะบบสายพานคั ดแยกที่ บ่อ ฝังกลบ โดยให้ ประชาชนในชุ มชนมามีส่วนร่วมในการ
คัด แยกขยะ โดยไม่ ต้อ งเสี ยค่ าจ้ างพนั กงานคั ดแยกขยะ แต่ใช้วิธีการท่ าบั นทึ กข้ อ ตกลงความร่ วมมือ ระหว่ า ง
เทศบาลเมือ งยโสธรกั บประชาชนที่ม าคั ดแยกขยะ จัด สรรส่วนแบ่ งจากการขายขยะรี ไซเคิ ล ๘๐:๒๐ (ชุ มชน:
เทศบาล) ขยะอิน ทรี ย์น่า ไปท่า ปุ๋ย ใช้ในกิ จการงานสวนของเทศบาล ขยะอันตรายก็ จะถู กคั ดแยกอี กรอบและ
รวบรวมไปไว้ที่ศูน ย์ร วบรวมขยะอัน ตรายของ อบจ.ยโสธร ส่วนขยะทั่วไปก็ จะถูกน่า ไปฝังกลบตามหลั กวิ ชาการ
ต่อไป
๓ จัดท่ าประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อ งการคัดแยกขยะที่ ต้นทางและส่ งผังการคัดแยกขยะ ให้
ทุกชุมชน โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
๔. ประชาสัมพัน ธ์เรื่อ งการจัดบริ หารจั ดการขยะตาม Road Map ผ่ านสื่อ ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ
ท้องถิ่น เสีย งตามสาย รถประชาสัม พันธ์ ป้า ยไวนิล ตั วหนังสือวิ่ งไฟ ท่ าหนั งสือ แจ้ง อสม. กรรมการชุ มชน ใน
พื้นที่ทราบพร้อมทั้งกระจายข่าวในชุมชน
๕. สรุปรายงานผลการด่าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคให้ ผู้บังคับบั ญชาทราบเป็นระยะ
ขั้นตอนการด่าเนิ นงาน(การผลิ ตสารปรั บปรุง ดินจากขยะอิ นทรีย์หมั ก)
1.ขั้นตอนการคั ดแยกเชิ ง กล รถเก็บขนขยะจะวิ่ งเข้ ามาชั่งน้่าหนักที่ เครื่องชั่ง และขยะจะถู ก
น่าไปเทกองที่บริ เวณลานหน้าโรงคัด แยก จะมี รถตั กขยะไปที่เครื่อ งฉีกถุ ง จากนั้น ขยะทั้ งหมดจะถู กล่าเลียงไปตาม
สายพานคั ดแยก ผ่า น Trommel Screen (ทอมเมลสกรี น) ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งคั ดแยกขยะอิ นทรีย์ เข้า สู่โ รงหมักปุ๋ ย
ตามขั้นตอนต่อไป
2.การตั้ งกองอิ นทรี ย์หมัก ขยะอิ นทรีย์ ที่ได้จากการคัด แยก จะถู กล่ าเลีย งไปยังอาคารหมักวัสดุ
อินทรีย์ด้ วยสายพานล่าเลียงขยะอิน ทรีย์ ข้ามอาคาร และตกลงสู่พื้น พักเก็บ จากนั้น ตักขยะอิ นทรีย์ใส่ห้อ งหมั กจน
เต็ม เรียงล่าดับกันไปตั้งแต่ ห้องที่ 1-16 โดยใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 30-45 วัน
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3.การเติ มอากาศภายในกองอินทรีย์หมั ก ใช้การเติ มอากาศด้วยเครื่อ งเติม อากาศ 3 ชุ ด โดย
ท่างานแบบกึ่งอั ตโนมัติ ท่ างานครั้ งละ 2 ชุ ด หยุด 1 ชุด สลั บกัน ไป การท่ างานแต่ละครั้งใช้ เวลา 1 ชั่ วโมง การ
เติมอากาศในห้องหมักวัสดุอินทรีย์ จ่านวน 16 ห้อง
4.การปรับความชื้ นภายในกองอิ นทรีย์หมั ก
5.การวัดอุณหภูมิ บรรยากาศรอบๆ กอง และอุณ หภูมิ ภายในกอง โดยวัด ที่ระดับ 1/3 ของความ
สูงกองด้วยเทอร์โมมิเตอร์ โดยปักตามจุดที่ก่าหนดนานประมาณ 1 นาที จึ งอ่านค่าและจดบันทึกวัดอุณหภูมิ
6.ความเสร็จสมบูรณ์ของการหมัก พิจารณาจากลักษณะของวัสดุหมักที่มี ความอ่อนนุ่ม ยุ่ยขาดออก
จากกั นได้โ ดยง่ าย ไม่แ ข็ งกระด้า ง สี น้่า ตาลด่ าจนถึงด่า และมี กลิ่ นคล้า ยดิน ธรรมชาติ หรือ อุณ หภู มิ ภายในกอง
อินทรีย์หมักใกล้เคียงกั บบรรยากาศ
7.การคั ดแยกอิ นทรี ย์ หมั กที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ จะถูกรถตักเข้ าสู่ เครื่อ งร่ อนอิ น ทรี ย์ หมัก ซึ่ งมี ขนาด
ตะแกรง 6 มิ ลลิเมตร อิน ทรีย์หมักที่มีขนาดเล็ กกว่าช่ องตะแกรง บรรจุกระสอบปุ๋ย ขนาด 50 กิโลกรัม ในขณะที่
วัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าถูกล่า เลี ยงแยกออกไป
8.การวิ เคราะห์คุณภาพอิ นทรีย์หมั ก(สารปรั บปรุ งดิ น)ส่งไปวิ เคราะห์สมบัติ ทางเคมี กายภาพ และ
ปริ มาณธาตุอ าหารที่ บริษั ท ห้ องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ่ ากั ด/ห้อ งปฏิ บัติ การของมหาวิ ทยาลัย ต่า งๆ
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ พ.ศ.2548 โดยจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการใช้ประโยชน์ให้แ ก่ เกษตรกร
9.กระบวนการทวนสอบและขอรั บรองคาร์บอนเครดิต โดยการสมัครเข้า ร่วมโครงการลดก๊าซเรือ น
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: TVER ) ภายใต้ โครงการพัฒ นาเมื องคาร์ บอนต่่ าผ่า นระบบการจั ดการเมื องยั่ งยื น ขององค์ การบริหารจั ดการก๊า ซ
เรื อนกระจก ซึ่ งจะสนั บงบประมาณในการจ้ างผู้ประเมิน ภายนอก (Validation and Verification Body: VVB)
มาทวนสอบข้อมูลและรับรองคาร์บอนเครดิต เข้าสู่ระบบตลาดการซื้อ -ขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจต่อไป ซึ่ ง
ปั จ จุ บัน เทศบาลเมื อ งยโสธรมี ค าร์ บอ นเครดิ ต สะสมในบั ญชี ที่ได้ รั บ การรั บรองแล้ ว จ่ า นวน 12,149 ตั น
คาร์ บอนไดออกไซด์ เทีย บเท่ า(tCO2e) สามารถแลกเปลี่ ยน/ขายคาร์บอนเครดิ ตแล้ วกว่ า 4,838 (tCO2e) คิ ด
เป็นเงินเกือบ1ล้านบาท (957,600 บาท)
 ผลส่าเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ผลการด่ าเนิ นงานตามโครงการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการบริหารจั ดการก่ าจัด ขยะมูลฝอย โดยเน้นการมี ส่วน
ร่วมของประชาชนตั้ งแต่ ต้นทางจนถึงปลายทาง ของเทศบาลเมือ งยโสธร ดังที่ กล่าวมาแล้วในข้า งต้น เกิ ดผลทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้
๑ ผลส่าเร็จของงานเชิงปริมาณ
๑.๑ ท่ าให้ ทราบถึงองค์ ประกอบของขยะเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่ งพบว่า เป็ นขยะอิ นทรีย์ม ากที่สุด
คิดเป็น ร้อ ยละ ๕๗.๘๕ รองลงมาคือขยะรีไซเคิล ร้ อยละ๓๘.๐๔ ขยะทั่วไป ร้ อยละ๔.๐๑ และขยะอั นตราย
ร้อยละ ๐.๑๐ ตามล่าดับเพื่อน่าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัด การขยะได้อย่างเหมาะสม
1.๒ ท่าให้ปริมาณขยะที่น่าเข้าสู่ระบบการฝังกลบลดลง จากการที่ขยะอินทรีย์ถูกคัดแยกออกมา
ไม่น่ าไปฝังกลบ จ่านวน 8,519 ตั น ซึ่ งจะช่วยยืด อายุ การใช้งานของบ่อฝั งกลบขยะออกไปได้ อีกประมาณ 19 ปี
(ค่านวณจากการออกแบบบ่อขยะเฟส 2 ที่สามารถรองรับขยะได้ 168000 ตัน/20ปี =168,000 ตัน หารด้วย
ปริ ม าณขยะอิ น ทรี ย์ ที่ ไม่ ได้ น่ า ไปฝั งกลบ 8,519 ตั น =19 ปี รวมที่ อ อกแบบไว้ 20ปี = 19+20= 39 ปี
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หมายความว่า หากเทศบาลเมืองยโสธรมีการด่าเนิน โครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่ องจะสามารถยืดอายุการใช้งานของบ่ อ
ฝังกลบขยะออกไปได้อีกเท่าตัวของการออกแบบไว้
๑.๓ สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของการเกิดภาวะโลกร้ อนตลอดระยะเวลา
ด่า เนิ นโครงการฯ จ่า นวน 12,620 ton CO2e หรื อลดการปล่ อยก๊า ซเรือ นกระจก ได้= 350.56 ton CO2e
ต่อเดือน หรือ 11.53 ton CO2e ต่อวัน
๑.๔ สามารถลดขยะอิ นทรีย์ลงได้ 23.27 ตั น/วัน หรือ 8,518.62 ตัน /ปี ปริม าณขยะอิน ทรี ย์
จ่านวน 8,519 ตัน ที่ถูกคัดแยกไม่น่าฝั งกลบสามารถน่ ามาหมักเป็นสารปรั บปรุงดินได้ จ่ านวน 11,94 กิโ ลกรั ม
หรือ11.94 ตัน และสารปรับปรุ งดินนี้ได้ รับการตรวจวิเคราะห์คุ ณสมบัติ ทางเคมี กายภาพและปริมาณธาตุอาหาร
เพื่อสร้า งความมั่นใจในการใช้ ประโยชน์ทางการเกษตร และความคุมคุณภาพของการผลิต สารปรับปรุงดิน (อินทรี ย์
หมั ก) จากห้ อ งปฏิ บัติการสิ่งแวดล้ อ ม คณะสิ่ งแวดล้ อ มและทั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม ตาม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ.2548
๑.๕ สามารถสร้า งรายได้ ให้ เทศบาลเมือ งยโสธร ประกอบด้ วย รายได้จ ากการจั ดเก็บค่ าธรรมเนีย ม
การก่าจัดขยะมูลฝอย รายได้จากการจ่าหน่ายสารปรับปรุ งดินและรายได้จากการแลกเปลี่ ยน/ขายคาร์บอนเครดิต
๑.๖ สามารถสร้ า งรายได้ ให้ กั บชุ ม ชนและเทศ บาลจากการขายข ยะรี ไซเคิ ลที่ คั ด แยกได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลรวมทั้งสิ้น= 356,303บาท
๑.๗ ลดค่า ใช้ จ่า ยของเทศบาลในการจ้า งพนักงานคัด แยกขยะบนสายพานคั ดแยกจากการใช้ การมี
ส่วนร่ วมของประชาชนรอบๆบ่ อขยะที่ เป็ น อาสาสมัค รคั ด แยก) จ่ า นวน 30 คน ประมาณ 3 ล้า นบาท/ปี ให้
เทศบาลน่าเงินส่วนนั้นมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆได้
๑.๘ จากขยะอิน ทรี ย์ ที่ได้ จ ากการคั ดแยกน่ ามาท่ า เป็ น สารปรั บปรุงดิ น ถู กน่ า ไปใช้ ในภารกิ จ ของ
เทศบาลฯ ท่าให้เทศบาลลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย เคมีประมาณปี ละ 200,000 - 400,000 บาท
๒. ผลส่าเร็จของงานเชิงคุณภาพ
๒.๑ เป็ นการสนับสนุนส่ งเสริม ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริ หารจัด การขยะทุกประเภท ตั้ งแต่
ต้นทางจนถึ งปลายทาง เป็ นการสร้า งรายได้ และลดรายจ่า ยให้ กับประชาชนรอบๆบ่อ ขยะและยังช่วยลดปัญหาข้ อ
ร้องเรียนจากประชาชนรอบๆบ่อขยะด้วย
๒.๒ เป็น การด่ าเนิ นงานที่สอดคล้ องกับวิสัย ทัศน์ การพั ฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมือ งเกษตรอิ นทรี ย์
เมือ งแห่งวิถีอีสาน” ซึ่ งประชาชนชาวจังหวั ดยโสธรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร และจังหวั ดยโสธรมี
เป้า หมายในการพัฒ นาสู่ การเป็ นเมื องเกษตรอิ นทรีย์ ดังนั้ นขยะอิ นทรี ย์ที่เกิด ขึ้ นจะถูกคัด แยกและน่า ใช้ประโยชน์
ตามกระบวนการการจั ด การขยะของอปท. ตั้งแต่ต้ น ทาง กลางทาง และปลายทาง ตามบริ บทของพื้ น ที่ และ
สอดคล้อ งกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพั ฒนาเทศบาล (ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสังคมอยู่เย็ นเป็ นสุข และ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การพัฒ นาการบริ หารจั ดการและการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเป็ นการ
ด่าเนิ นงานที่ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ มีพิธีลงนามบันทึ กข้อตกลงกั บองค์ การบริการ
จัดการก๊าซเรือ นกระจก (องค์ การมหาชน) ในด้า นการเผยแพร่ ความรู้ด้า นการประเมินปริมาณการปล่อ ยการเรือ น
กระจกขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่่า
๒. ๓ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการสร้ า งภาคี เ ค รื อ ข่ า ยในการท่ า งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มของเทศบาลยโสธร ได้ รั บการคัด เลื อ กเป็น พื้น ที่ศึ กษาวิจั ย การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้ กับ สถาบั นการศึกษา/องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัด ยโสธรและจั งหวั ดใกล้ เคีย ง เป็ น
พื้นในการด่าเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่ างประเทศ ท่ าให้ บุคลากรของเทศบาลได้รั บการ

6

พัฒ นาศั กยภาพด้า นองค์ค วามรู้ ทั กษะและการใช้ เทคโนโลยีในการท่า งาน เพื่ อน่ ามาใช้ ในการพั ฒนางานด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่างๆ อันจะส่งให้ประชาชนได้อยู่ในวิ่ งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่น่าอาศัยต่อไป
ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ
๑ ผู้น่า (Leader) จังหวัด ยโสธร/เทศบาลเมื องยโสธรมี ผู้น่า ที่มี วิสัย ทัศน์ มีค วามมุ่งมั่นที่ จะแก้ไข
ปัญหาด้า นสิ่ งแวดล้ อมควบคู่ไปกั บการพั ฒนาเมือ งยโสธรให้เป็ นเมือ ง ที่น่ า อยู่ มีสิ่งแวดล้ อมที่ดี ประชาชนมี
คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี มี ค วามสุ ข นอกจากนี้ ผู้ น่า ในสู งสุ ด ระดั บจั งหวัด หรื อ ท่ า นผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด ยโสธร ได้
ความส่าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อ มเป็ นอย่างยิ่ ง โดยก่าหนดให้เป็นวาระของจังหวัดยโสธรด้วย
๒ นโยบาย (Policy) เทศบาลเมื องยโสธรมีการก่าหนดนโยบาย เป้า หมาย ในการด่า เนินงานไว้ อย่า ง
ชัดเจน มี การก่ าหนดยุ ทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธรไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลเมือ งยโสธร (แผน ๓
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒ นาการบริหารจั ดการ และการอนุรั กษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม แนวทางที่ ๔.๑ การจัดการสิ่งแวดล้ อม และมลพิษ ต่างๆ และแนวทางที่ ๔.๒ การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น ท่าให้การด่าเนินงานมีความชัดเจนและสามารถวัด ผลได้
๓ การมี ส่ วนร่ วม (Participation)และการท่ างานเป็ นที ม (Team work) ในด่ า เนิน กิ จกรรมด้ า น
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือ งยโสธรจะมีการแต่ งตั้งคณะท่ างานโดยค่ านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในกิ จกรรมนั้น ๆ จาก
ทุกภาคส่วน ภายนอกองค์ กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรอิสระ (NGO) มาเป็นคณะท่างาน
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด่ าเนิ นงาน ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสิน ใจ ร่วมด่าเนินการ ร่วมรั บประโยชน์และ
ร่วมประเมินผล
๔ เครื อข่ ายการท่ างาน (Network) ในด่าเนินกิ จกรรมด้ านสิ่ งแวดล้อม เครือข่ ายการท่า งานเป็น เรื่อ ง
ส่า คัญและมีค วามจ่ า เป็ นมาก เทศบาลเมือ งยโสธรมี การสร้ างเครื อข่ ายการท่า งานที่หลากหลาย ทั้ งภาครั ฐและ
เอกชน ไม่ ว่าจะเป็ น ท้ องถิ่ นหรื อท้ อ งที่ ท่า ให้ ด่า เนิน กิ จกรรมด้ านสิ่ งแวดล้อ ม ของเทศบาลเมื อ งยโสธรประสบ
ผลส่าเร็จ
๕ การบูร ณาการ (Integration) ในด่ าเนิ นกิ จกรรมด้า นสิ่งแวดล้อ ม เทศบาลเมื องยโสธร มี การ บู รณา
การท่างานร่ วมกั นทั้งภายนอกและภายในองค์ กร ตัวอย่า งเช่ น ภายนอกองค์ กรมี การบูรณาการการท่ างานร่วมกั บ
ส่านั กงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมภายในองค์ กร เช่ น การบู รณาการการท่ างานของกองสาธารณสุขฯ
ร่วมกับ กองช่ างสุ ขาภิบาล เป็ นต้น นอกจากนี้ยั งมีการบูร ณาการเข้า กับงานประจ่า เพื่ อไม่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ รู้สึกว่า เป็ น
งานใหม่หรือเป็นภาระงาน แต่เป็นการต่อยอดการท่างานเดิม
๖.งบประมาณหรือแหล่ง ทุน (Bud-jets) เทศบาลเมืองยโสธร มีการตั้งงบประมาณการด่า เนินงานด้า น
สิ่งแวดล้ อมไว้ในเทศบัญญัติ นอกจากนี้ยั งมีการแสวงหาแหล่ งทุน จากภายนอก เช่น จากสมาคมสันนิ บาตเทศบาล
แห่ งประเทศไทย องค์ การบริ หารจัด การก๊า ซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) กรมส่ งเสริม คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม องค์การกองทุน สัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature
-WWF) ส่า นักงานเพื่ อลดความเสี่ย งจากภั ยพิบัติแ ห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk
Reduction, UNISDR) และกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๗ แรงจูงใจ (Motivations) เทศบาลเมืองยโสธร มีการสร้างแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติ งาน
๘.บุ คลากรผู้ รั บผิ ดชอบงาน (Personnel) เทศบาลเมื องยโสธร มีบุคลากรด้า นสาธารณสุ ขและด้ า น
อนามัยสิ่ งแวดล้ อม เป็ นผู้ รับผิ ดชอบงาน และบุค ลากรกลุ่มนี้ ได้ รับการพัฒนาทั กษะและองค์ความรู้ สามารถเป็ น
วิทยากรพี่ เลี้ย งและเป็ นผู้เชี่ ยวชาญในเรื่ องด่ าเนิน งานด้านสิ่งแวดล้ อมให้ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ วประเทศ
ส่งผลให้การด่าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประสบผลส่าเร็ จ
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สรุ ปกิ จกรรมที่ กล่ าวมาแล้วในข้า งต้ น เป็ น ตัวอย่ างของนวัต กรรมทางสังคมที่ก้าวพ้ นรู ปแบบการทางาน
แบบเก่า ขององค์ กรภาครัฐและสะท้อ นให้เห็ นถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในความพยายามที่จ ะ
เป็นส่ วนหนึ่งของของประชาคมโลก ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและเตรี ยมพร้อมรั บมือ กับภั ย
พิบัติ โดยใช้ปฏิบัติการระดั บท้ อ งถิ่ นและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ งสอดคล้อ งกั บการกล่า วถ้ อ ยแถลงของ
ฯพณฯ ท่า นนายกรั ฐมนตรี พลเอกประยุ ทธ์ จัน ทร์ โอชา ในฐานะตั วแทนของรั ฐบาลไทยต่ อที่ ประชุ ม รัฐ ภาคี
กรอบอนุ สัญญาสหประชาชาติ ว่า ด้ วยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ สมั ย ที่ 21 (COP-21) ที่ กรุ งปารี ส
ประเทศฝรั่งเศสและและการประชุ ม COP26 ที่ เมื อ งกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ว่า “ไทยประกาศลดก๊า ซ
เรื อ นกระจกร้ อ ยละ 20-25ภายในปี ค. ศ.2030” โดยการน้ อ มน าหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งขอ ง
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใช้ ซึ่ งมุ่งเน้น การเสริมสร้า งความสมดุลระหว่างความมั่ งคั่งทาง
เศรษฐกิจ และการอนุรั กษ์สิ่งแวดล้อ มมาเป็ นแนวทาง พร้อ มลดใช้ พลั งงานจากฟอสซิ ล และใช้ พลั งงานทดแทนที่
เป็ นมิ ตรต่อ สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้อ งกั บวิ สัย ทั ศน์ การพั ฒนาจั งหวัด ยโสธร “ยโสธรเมือ งแห่ งวิ ถีอี สาน เกษตร
อินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติสู่สังคมคาร์บอนต่าอย่างยั่ งยื นต่อไป
“ลดขยะ ลดโลกร้ อน ได้คาร์บอนเครดิต ขายอากาศ สร้างรายได้ เพื่อสิ่งแวดล้อ มที่ดีของคนยโสธร
คนยโส ไม่เอาถ่าน ยโส Low Carbon”
จังหวัด ยโสธรจะเป็ นจั งหวัด น้า ร่องและพื นที่ ต้น แบบในการขั บเคลื่อ นการด้า เนิ นงานการบริ หาร
จัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่้าอย่างยั่งยืนต่อไป
 ตัวอย่างรางวัลและความภาคภู มิใจ
- โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๑
- โล่รางวัลชมเชย โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๒
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๓
- รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี ๔
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- รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 5
- โล่ ประกาศเกียรติคุณ องค์กรน่าร่อ งต้น แบบที่มีการจัด ท่าคาร์บอนฟุต พริ้น ท์ เพื่อการบริ หารจัดการลด
ก๊าซเรื อนกระจกขององค์กร ภายใต้โครงการขยายผลการจั ดท่าคาร์บอนฟุตพริ้ น ท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ปี ๒๕๕๖
- ผ่ านการประเมิน รับรองมาตรฐานคุณ ภาพระบบบริการอนามั ยสิ่งแวดล้อ มองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น
(EHA) ๗ กระบวนงาน ปี ๒๕๕๙
- ชนะเลิศอัน ดับ ๑ ระดับประเทศ และอั นดับที่ ๗ ของโลก โครงการเมือ งน่าอยู่ สู่โลกยั่ งยืน One Planet
City Challenge (OPCC) WWF
- รางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ASEAN Clean Tourist City Standard ๒๐๑๘-๒๐๒๐
- รางวัลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ผลการปฏิบัติ งานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ประจ่าปี ๒๕๖๑
- รางวัลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ผลการปฏิบัติ งานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ประจ่าปี ๒๕๖2
- ถ้วยเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลเมือง
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยื น ประจ่าปี ๒๕๖๒
- รางวั ล หน่ วยงานที่ มี ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่า ยประจ่ า ปี พ.ศ. 2564 สูงสุ ด ประเภท
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

