
    

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสองมือเรา ปี  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

*********************************** 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสองมือเรา ปี 2563 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ:  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
 

3. หลักการและเหตุผล 
  มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม   
ยารักษาโรคและท่ีอยู่อาศัยแต่ขณะเดียวกันการกระท าของมนุษย์เองได้ส่งผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเนื่องจากความจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากร ได้มี
ผลท าให้เกิด การแก่งแย่งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ยังได้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มีแผนการจัดการ  โดยมุ่งหวังผลก าไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว 
จึงมีผลท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือ
การแพร่กระจายของภาวะมลพิษจากขบวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆด้วยประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนาได้
มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยขาดความระมัดระวังและ
ค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอมาโดยตลอด จึงมีผลท าให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแพร่กระจายของปัญหามลพิษ ได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวน
รักษา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ตลอดไป อย่างไม่
ขาดแคลน หรือมีปัญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึง กระบวนการจัดการ แผนงาน หรือกิจกรรมในการจัดสรร และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนองความต้องการในระดับต่างๆ ของมนุษย์ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของการพัฒนาคือ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการอนุรักษ์ ด้วยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด ประหยัด และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งประชาชนในเมือง ในชนบท และผู้บริหารทุกคนควรตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา โดยเริ่มต้นที่ตนเองและท้องถิ่นของตนความส าเร็จของการ
พัฒนาขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริการส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๗่) 
พ.ศ. ๒๕ ๖๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา ๖๗ (๗) 
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทราได้จัดท าโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสองมือเรา ขึ้นซึ่งโครงการ 
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาด้าน สภาพแวดล้อมภายในต าบลดอนพุทรา เพราะพ้ืนที่ต าบลดอนพุทราที่มีบ่อดินหลายบ่อ
ส่งผลให้มีฝุ่นละลอง  ขยะ ต่างๆ บนถนนจ านวนมาก  และวัชพืชริมสองข้างทางปกคลุมถนน  รวมถึงบริเวณ คลอง
ชลประทานไหลผ่านที่ไม่สามารถน าเครื่องมือจักรกลท าการลอก ซึ่ง ท าให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของ ต าบล



    

ดอนพุทรา ส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   ในเรื่องของฝุ่นละออง ( PM  2.5)  มลพิษจากขยะ 
ปัญหาอุบัติเหตุ  และ ปัญหาน้ าท่วมขังตามมา   โครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรกรรมก าจัดวัชพืชในคูคลอง  ตัดหญ้า  เก็บ
ขยะ  กวาดถนน  และล้างถนน   โดยใช้แรงงานของบุคคลและอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทราโดยไม่ใช้
สารเคมี 

4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๔๒  เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันก าจัดวัชพืชในคูคลอง  ตัดหญ้า  เก็บขยะ  กวาดถนน  และล้างถนน   ที่เป็น

ปัญหาต่อคุณภาพน้ าและปัญหามลพิษในพื้นที่ 
4.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกของประชาชนร่วมกันดูแลคูคลองและถนนภายในต าบล 

          ๔๔ เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ  
          ชุมชน 
 
 

5.  กลุ่มเป้าหมาย 
 - คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล ประชาชนต าบลดอนพุทรา      จ านวน    50   คน 
  

6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  มอบหมายส่วนโยธาด าเนินการส ารวจพื้นที่ท่ีจะด าเนินการ 
  6.2  ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
  6.3  เขียนโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติและก าหนด วันเวลา 
  6.4 ด าเนินการตามโครงการโดยใช้ แรงงานของบุคคลและอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
พุทรา  ในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 
  6.5 ติดตามประเมินผลโครงการฯ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ (ทุกกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ได้) 
 

วัน/เดือน/ปี หมู่ที่ กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ 
20 ธ.ค. 2562 8 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ เริ่มจากถนนแยกหัวถนนสิ้นสุดวัดหัวถนน 
17 ม.ค. 2563 6 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ เริ่มจากถนนข้างโรงเรียนหัวถนนสิ้นสุดศาลเจ้าม.6 
21 ก.พ. 2563 1 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ เริ่มจากถนนแยกบ้านผญ.บ.ม.1สิ้นสุดหน้าบ้านนายก 
27 มี.ค.2563 10 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ เริ่มจากถนนข้าง รพสต.หัวถนนสิ้นสุดถนนคอนกรีต 
24 เม.ย.2563 7 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ เริ่มจากแยกบ้านนายไสว อาจน้อย  ระยะทาง 1 ก.ม. 
22 พ.ค.2563 3 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ เริ่มจากข้างวัดดอนพุทราถึงสะพานตาหล่อ 
26 มิ.ย.2563 2 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ เริ่มจากสะพานตาหล่อถึงหน้า รร.หนองบอน 
24 ก.ค.2563 5 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ จากโรงเรียนหนองบอนสิ้นสุดคลองชลประทาน 
21 ส.ค.2563 4 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ ถนนซอยเข้าโรงเรียนปากหว้า 
25 ก.ย.2563 9 กวาดถนน ล้างถนน  เก็บขยะ เริ่มจากบ้านนายณรงค์ แสงเจริญ ถึงบ้านสอบ.ศิริชัยฯ 



    

9.  งบประมาณ 

  งบประมาณจากหน่วยงานส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสองมือ
เราปี พ.ศ. 25๖๓ ตั้งไว้   5,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 

1.  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ(ป้ายไวนิล)    เป็นเงิน          200        บาท          
(ขนาด 1 x 2 เมตร ) 

2. ค่าน้ าดื่ม (จ านวน  40  ลังๆ ละ 70 บาท )          เป็นเงิน  2,800      บาท 
3. ค่าวัสดุอ่ืนๆ       เป็นเงิน  2,000      บาท  

  
                                        เป็นจ านวนเงิน      5,000    บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

               ๑๐.๑  ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                     ๑๐.๒  จ านวนวัชพืช  หญ้า  ขยะ  ฝุ่นละออง   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนลด
น้อยลง และมลพิษลดลง 
     ๑๐.๓  ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันดูแลคูคลองและถนนภายในต าบล รวมถึงประชาชนมีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๔  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชน  
   


