
    

  

  

“จากขยะไมมีคา..... แตพลาสติกสรางรายไดใหกับชุมชน” 
ประชาชนจากกิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ซึงเปน

ชาวบาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจาหนาที่ อบต. และผูนําดาน
ศาสนา สวนใหญมาจากหมู 4 และบางทานมาจากหมู 1 และ 2 จํานวน 
ทั้งส้ิน 15 คน ไดรวมทัศนศึกษาดูงานการจัดการขยะโดย เทศบาลตําบล
ควนเนียง และเทศบาลตําบลกําแพงเพชร รวมทั้งชาวบาน และเอกชน ใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา เพ่ือเรียนรูถึงโครงการการนําขยะมาใชใหม (รีไซเคิล) 
ซึ่งนอกจากจะชวยใหสะอาดขึ้นและมีอนามัยดีขึ้นแลว ยังสามารถเพิ่ม
รายไดใหกับชุม ชนอีกดวย ผูเขารวมทัศนศึกษาไดตระหนักถึงประโยชน
ของการเก็บรวบ รวมขวดแกวและพลาสตกิชนิดตางๆ แลวนําไปขาย เพ่ือ
สบทบโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังเรียนรูถึง
การนําขยะอินทรียหรือยอยสลายไดจากครัวเรือนมาใชทําเปนปุยหมัก/น้ํา
หมักได อสม. ยังไดอธิบายถึงวิธีการแยกขยะของชาวบาน แลวนําไปขาย 
รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุมระดมทุน และลงหุนรวมกัน และจัดตั้งธนาคารขยะ 
อาสาสมัครทานหนึ่งกลาวย้ําวา “พลาสติกไมใชขยะนะคะ แตพลาสติกจะ
นํารายไดมาใหชุมชน”   

 
               โปรแกรมกิจกรรมเดือนธันวาคม 

          

        

 
ขาวสารจาก อบต.กําพวน 

 
องคการบริหารสวนตําบลกําพวน ไดดําเนินการกอสรางโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาตําบลกําพวน  ประจําปงบประมาณ 2548 มีดังนี้ 
1.  โครงการวางทอระบายน้ํา ม.5       73,000  บาท 
2.  โครงการขดุลอกคลองบานทากลาง ม.4    345,000  บาท       
3.  โครงการกอสรางรานคา ม.6     568,500  บาท 
4.  โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ม.3    220,000  บาท 
5.  โครงการถมที่บานเหนือ ม.2     221,280  บาท 
6.  โครงการจดัทําปายชื่อถนน-ซอย    300,000  บาท 
7.  โครงการกอสรางสนามกีฬา ม.7    418,000  บาท  
8.  โครงการปรับปรุงสํานักงาน อบต.    180,000  บาท 
9.  โครงการกอสรางทาเทียบเรือ ม.2            2,922,000  บาท 
10. โครงการกอสรางทาเทียบเรือ ม.4            2,922,000  บาท 
11. โครงการกอสรางทาเทียบเรือ ม.7            2,922,000  บาท 
12. โครงการขดุลอกคลองปากคลองกลวย ม.4           1,673,000  บาท 
13. โครงการขดุลอกคลองบานทะเลนอก ม.1           4,181,000  บาท 
14. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค ม.1    499,000  บาท 
15. โครงการกอสรางฝายน้ําลน ม.1     454,000  บาท 
16. โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ          76,000  บาท  
17. โครงการปรับถมพื้นที่ ม.4         96,000  บาท 
18. โครงการซอมแซมถนนภายในหมูบานผูประสบภัย     97,395  บาท 
19. โครงการถมพื้นที่เพื่อกอสรางหมูบานผูประสบภัย ม.7   153,000  บาท 
20. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ม.4            3,000,000 บาท 
  และเมื่อชวงวันที่  20 - 26  พฤศจิกายน  2548  ทางองคการบริหารสวนตําบลกําพวน ไดจัดทําโครงการทัศน
ศึกษาดูงานดานการบริหารจดัการองคกร  การจัดกลุมอาชีพ  ตลอดจนการเปดโลกทัศนและสรางวิสัยทัศนในมุมมองของการบร ิ
หารงานองคการบริหารสวนตําบลใหสามารถนําความรูและประสบการณในการทัศนศึกษาดูงาน มาปรับใชตอการบริหารงานองค 
การบริหารสวนตําบลไดผลกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาพื้นที่  ซึง่มีสมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  ผูนําชุมชน และผูนํา
เยาวชนเขารวมคณะทัศนศึกษาในครั้งนี้  โดยใชงบประมาณจากเงินรายไดตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2549  
ขององคการบริหารสวนตําบลกําพวน  

ธันวาคม 2548 

นายดาหรี มาโนชน นายก อบต.กําพวน 
 

17-18 ธันวาคม หนวยงานที่ปรึกษาสิริ คอนซัลท ติดตามการจัดการบัญชีของกองทุน 
19-22 ธันวาคม การฝกอบรมเพื่อการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉิน 
27 ธันวาคม พิธีวางศลิาฤกษในการกอสรางศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกําพวน 

ชาวบานกิ่งอําเภอสุขสําราญจดบันทึกในขณะที่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดสงขลาอธิบายถึงวิธีการ
แยกแยะขยะของสหกรณ แลวนําไปขาย 
 



     

 

 

 

 

 

ผูนําโครงการยูเสดและโคคาโคลาจะมาเยือนในวันที่ 27 ธันวาคม 

  ทิโมที ที บีน 

การชวยเหลือ และการจัดการบริหารกองทุนหมุนเวียน 

  

ขาวจากองคกรเอกชน – สถาบันสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย สหไทย  
โครงการชวยเหลือผูประสพภัยในภาคพื้นชายฝงอันดามันเหนือ (NATR) 

แนะนําเจาหนาที่/สมาชิก อบต. 
 

               

 

 

   

 

    นายวรากร  กิจการ                นายวิรัตน   สํานัก                  นางสาวเรณุกา  สวนสัน                  นายสมหวัง  สันประเสริฐ 
รองนายก อบต.กําพวน         รองนายก อบต.กําพวน            เลขาฯนายก อบต.กําพวน                       เลขาฯประธานสภา 
 

CONTACTS:  
 สํานักงาน อบต. กําพวน 
  ก่ิงอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง   
  85120 
  โทรศัพท: (66-077)844198 
  
โครงการฟนฟูผูประสพภัยภายหลังจากที่
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่
ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน 
            ผูอํานวยการ: 
ดร. อมริต บารต  ยอูารไอ / เอไอที 
โทรศัพท:  (66-2) 524-5473 
อีเมล: 0bart@ait.ac.th 
เว็ปไซด:  1Hwww.ait.ac.th 
          ผูจัดการโครงการภาคสนาม: 
คริส ดันบาร  ยูอารไอ 
ก่ิงอําเภอสุขสําราญ ระนอง 85120 
โทรศัพท:  (66-077) 844-286 
อีเมล:   2Hcjdunbar@gmail.com 
 

โครงการฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในน้ืนที่ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา  โดยมีสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย (เอไอที)  CRC มหาวิทยาลัยโรดไอรแลนด และมหาวิทยาลัยฮาวาย โดยความรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบลกําพวน กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เปนหนวยงานรวมในการดําเนินงาน เปาหมายหลักของโครงการฯ 
คือการสรางความรวมมือ โดยกระบวนการของการมีสวนรวมในการสรางกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ และสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือการสรางความยั่งยืนของการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน และหมูบานตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลอันดามัน ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ในเดือน
ธันวาคม 2547 ที่ผานมา  

มร. ทิโมที ที บีน ผูอํานวยการโครงการยูเสดระดับภูมิภาค และ มร. เจเรมี อี พลอตนิก 
ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ บริษัทโคคาโคลา (ประเทศไทย) จะเดินทางมารวมพิธีวาง
ศิลาฤกษศูนยการเรียนรูชุมชน โดยพิธีเปดจะเริ่มข้ึนตั้งแตเวลา 11.00 น. ณ บริเวณสถานที่
กอสรางใกลกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 2 และขอเชิญประชาชนทั่วไปไดเขารวมในพิธี 
 

  เม่ือปลายเดือนตุลาคม โครงการยูเสดไดดําเนินการจัดการบริหารกองทุนหมุนเวียน
สําหรับผูประสบภับสึนามิ และสนับสนุนเงินกองทุน จํานวน 5 ลานบาทใหกับ 5 
หมูบาน เพื่อชวยเหลือชาวบานในการประกอบอาชีพจํานวน 250 ราย 
     เจาหนาที่ประจําภาคสนามกําลังปฎิบัติงานรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุน
หมุนเวียน เพื่อประเมินความตองการในการชวยเหลือ และฝกอบรมเพิ่มเติมใหกับ
สมาชิก หากสมาชิกทานใดที่เห็นประโยชนจากการฝกอบรมในเรื่องตางๆ กรุณาติดตอ
คณะกรรมการประจํากลุม 
     หนวยงานที่ปรึกษาสิริ คอนซัลท ซ่ึงไหการฝกอบรมทางดานการจัดการกองทุน
บริหารจัดการเงินทุน และเงินกู จะมาเยี่ยมกองทุนเวียนแตละกลุมในระหวางวันที่ 17-
18 ธันวาคม ศกนี้ เพื่อใหคําแนะนําเพิ่มเติมกับคณะกรรมการในเรื่องของการทําบัญชี
และจัดทําระบบเอกสาร 

  การประชุมประจําเดือนของโครงการทุกวันที 15 พฤศจิกายน ทีผานมา ผูเขารวมประชุมประกอบดวย โครงการชวยเหลือผูประสพภัยใน
ภาคพื้นชายฝงอันดามันเหนือ (NATR) สหไทย สถาบันส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย (TEI) ทางสถาบันส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย ได
รายงานใหที่ประชุมใหทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันฯที่จะดําเนินการในพื้นที่ทํางาน เชน ในเรื่องของการฝกอบรมซอมแซมเครื่องเรือ 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ พืชพันธุ และสัตวหายากตางๆ ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางขององคกรทองถ่ิน 
     สหไทยไดมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนจากหลายๆ หมูบาน และมีแผนการกอสรางอาคาร ซึ่งตอไปก็จะไดบริจาคมอบใหกับ
โรงเรียนเพ่ือชุมชน สําหรับโครงการชวยเหลือผูประสพภัยในภาคพื้นชายฝงอันดามันเหนือ (NATR) นั้น ยังคงดําเนินการใหความ
ชวยเหลือดานการพัฒนาชุมชน เชน การจัดซื้อที่ดินเพ่ือสรางโรงเรียนใหกับหมู 1 และการทําสบู 
     ติดตามความคืบหนาไดในฉบับตอไปของ “กิจกรรม ใน ต. กําพวน” 


