รายงานสรุปการดำเนินโครงการ
การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น
เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก
(the Integrating the Sustainable Development Goals into local action
in support of the implementation of the 2030 Agenda in Asia and the
Pacific Project Summary Report)
กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2564

นางสาวจุฑาทิพย์ มณีพงษ์
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า

ผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ

สนับสนุนโดย

ดำเนินการโดย

คำนำ
มูลนิธิบูรณะนิเวศร่วมกับเทศบาลตำบลนาดีได้ริเริ่มโครงการนำร่องเทศบาลตำบลนาดีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่
การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดย
เทศบาลตำบลนาดี ประเทศไทย ได้ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 80 ข้อเสนอ จนได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5
ประเทศนำร่อง ร่วมกับประเทศฟิ จิ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมองโกเลีย และประเทศกัมพูชา เทศบาล
ตำบลนาดีได้ลงนามรับการสนับสนุนทางวิชาการภายใต้ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วน กับ UN-ESCAP และ
UN-Habitat เมื่อมิถุนายน 2562
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของโครงการตั้งแต่ กรกฎาคม 2562 กันยายน 2564 การดำเนินงานโครงการได้แบ่งเป็นสองระยะ ได้แก่ การดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 1
ระหว่าง กรกฎาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการค้นหาปัญหาและแนวทางการดำเนินการร่วมกัน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่หลากหลาย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืน
ตำบลนาดีเพื่อเป็นแกนนำในการระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วน และทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางใน
การบริห ารจัดการของเสีย จากภาคอุตสาหกรรม ส่ว นการดำเนินการโครงการในระยะที่ 2 ระหว่าง
สิงหาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 เป็นการดำเนินงานกิจกรรมนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมเดินหน้าสู่
เป้าหมายตำบลนาดีเป็นเมืองสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์ (Healthy and Zero-Waste City) ภายในปี
พ.ศ. 2573 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นจากการดำเนินงานในระยะที่ 1 นั้นเอง
เนื ่ องจากพื ้ น ที ่ ต ำบลนาดี จั งหวั ดสมุ ทรสาคร มี ปริ มาณขยะโดยประมาณ 32,850 ตั น /ปี
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร) มีความสามารถในการจัดการเก็บ
และกำจัดขยะได้ประมาณ ร้อยละ 70 ของปริมาณทั้งหมด เพื่อเริ่มต้นขับเคลื่อนมุ่งสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี
และขยะเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573 เทศบาลตำบลนาดี คณะทำงานพัฒนาเมืองยั่ งยืนตำบลนาดี และ
ภาคีเครือข่ายจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายที่จะลดขยะลงร้อยละ 10 ในทุกปี
อย่างต่อเนื่องโดยนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เป็นกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ (Localization of the SDGs)
โครงการนำร่องเทศบาลตำบลนาดีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนฯ หวังว่ารายงานผล
การดำเนินงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่
สนใจจะนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในการลดมลพิษและของเสียจากแหล่งกำเนิด เพื่อ
เป้าหมายในการเป็นเมืองสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์ โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่หลากหลาย นอกจาก
นี้ยังจะได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยที่เน้นประยุกต์นำแนวคิดรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่
หรือที่เรียกว่า “บีซีจี โมเดล (BCG model)” โดยเน้นกระบวนการพัฒนาที่ขับเคลื่อนทั้ง เศรษฐกิจ
ชีว ภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ หมุน เวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขี ย ว (Green
Economy)
โครงการนำร่องเทศบาลตำบลนาดีเพื่อ การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมเมื องอย่างยั่งยืน ฯ ขอกราบ
ขอบพระคุณเทศบาลตำบลนาดี คณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
เอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนโครงการฯ จน
สำเร็จลุล่วง
ธันวาคม 2564
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โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น
เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก
(Integrating the Sustainable Development Goals into local action in support
of the implementation of the 2030 Agenda in Asia and the Pacific)
ภายใต้การสนับสนุนของ UN ESCAP และ UN-Habitat
ระยะเวลา: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561- 2564
องค์กรภาคีหลักในการดำเนินการ: เทศบาลตำบลนาดี และมูลนิธิบูรณนิเวศ
วัตถุประสงค์
1) พัฒนาเมืองนำร่องให้ดำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนการจัดการ
ทรัพยากรในเมืองให้เป็นระบบที่ยั่งยืนมากขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด การจัดการทรัพยากรเมืองอย่างยั่งยืน
(Sustainable Urban Resource Management: SURM) โดยการนำวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาปฏิบัติในระดับ ท้องถิ่น โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนของเมืองและ
ทรัพยากรในเมือง เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบเผาผลาญของเมือง
2) สนับสนุนเชิงเทคนิคและการเงิน สำหรับการดำเนินการ SURM ในเมืองนำร่อง ด้วยแนวคิด
การมีส่วนร่วมและผ่านความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน (ประกอบด้วยตัวแทน จากรัฐบาล
ท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และอื่นๆ) การตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ การ
ทบทวนและการนำไปใช้ การวิเคราะห์และการวางแผนอย่างเป็นระบบและบูรณาการ
3) แลกเปลี่ยนบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียนจากเมืองนำร่องเพื่อช่วยให้เมืองอื่นๆ ทั่วทั้ง
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของเมืองนำร่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันที่นำไปปฏิบัติแนวทางต่างๆ และขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ส่วนที่หลากหลาย
ที่มาของโครงการ
• ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิก ของสหประชาชาติได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2559
(ค.ศ. 2016) จนถึง พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2030) โดยมีเป้าหมาย 17 ด้าน (ซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์ 169
เป้า และตัวชี้วัดมากกว่า 230 ตัว วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ไม่
แบ่งแยก เป็นสากล และสามารถแปลงเปลี่ยนได้ ด้วยหลักการการสร้างความสมดุลระหว่างมิต ิท าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะไม่ ทิ้งใครไว้เบื้องหลั ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงเป็นแรงบันดาลในระดับโลก รัฐบาลแต่ละประเทศจึ งจำเป็นต้อง
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับประเทศให้สอดคล้องกับบริบทและลำดับความสำคัญของประเทศ
ควบคู่ไปกับกระบวนการวางแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ ที่ได้ประยุกต์และบูรณาการเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของวาระ 2030 (2030 Agenda) เข้าไปด้วย เป้าหมายของวาระ 2030 ส่วนใหญ่มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ เมืองและประชากร และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
นอกจากการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่างๆ ยังจำเป็นต้องประยุกต์ วาระการพัฒนาที่สำคัญในระดับโลกอื่นๆ เช่น วาระการพัฒนา
เมื อ งใหม่ (New Urban Agenda: NUA) the ความตกลงปารี ส (Paris Agreement) กรอบเซนได
(Sendai Framework) ซึ่งได้มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการรับรองร่วมกันไปเมื่อปี พ.ศ. 2558/2559
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• อย่างไรก็ตามหลายประเทศโดยเฉพาะการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น ยังไม่รู้จักและไม่รู้ว่า
แนวคิดและวาระการพัฒนามที่สำคัญต่าง ๆ เหล่านี้มีความหมายอย่างไรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินงานอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การ
ปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก“Integrating
the Sustainable Development Goals (SDGs) into Local Action in Support of the
Implementation of the 2030 Agenda in Asia and the Pacific” (2018 – 2021) ภายใต้ ก าร
สนับสนุนของหน่วยงานสหประชาชาติ ได้แก่ UN ESCAP และ UN-Habitat จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้
เกิดการ “นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น” ผ่านมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม ใน
ปี 2561 (2018) UN ESCAP และ UN-Habitat จึงได้เชิญชวนเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
เข้าร่วมโครงการฯ
• เทศบาลตำบลนาดี เป็น 1 ใน 84 เมืองทั่วภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
และได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 เมือง ในเอเชียและแปซิฟิกให้เป็นเมืองนำร่องของโครงการฯ รายละเอียดของ
โครงการและเมืองนำร่อง ดูรายละเอียดได้จาก https://www.unescap.org/projects/da11
• พิธีการลงนามจดหมายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลนาดีและ UNESCAP
ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พิธีการลงนามจดหมายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลนาดีและ UNESCAP
• มูลนิธิบูรณะนิเวศได้ร่วมกับเทศบาลตำบลนาดีริเริ่ม พัฒนาโครงการนำร่องตำบลนาดีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการฯ ตั้งแต่ปี 2561 โดยเทศบาลนาดีได้ลงนามรับการ
สนับสนุนทางวิชาการภายใต้ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วน กับ UN-ESCAP และ UN-Habitat อย่างเป็น
ทางการเมื่อมิถุนายน 2562
• โครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุน
การดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองสำคัญอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามวาระ 2030
ในด้านการจัดการทรัพยากรเมืองโดยการลดผลกระทบด้านลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจของระบบการผลิตและบริโภคของเมือง
• การดำเนินโครงการฯ ได้ดำเนินการในสองระยะ ประกอบด้วยการดำเนินการระยะที่ 1 ตั้งแต่
กรกฎาคม 2562 – กรกฏาคม 2563 และระยะที่ 2 ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 – กันยายน 2564 กิจกรรมของ
โครงการปรากฎตามภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพรวมสรุปการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2562)
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สรุปรายละเอียดกิจกรรมในโครงการฯ
• UN ESCAP และผู้ประสานงานเริ่มทำงานร่วมกันในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและการประเมิน
สถานการณ์เบื้องต้นเพื่อให้ทราบสถานการณ์การจัดทรัพยากรเมืองอย่างยั่งยืนในปัจจุบันของพื้นที่ และ
ระบุทรัพยากรและช่องว่างของข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
พิจารณาลำดับความสำคัญของการจัดการทรัพยากรเมืองอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวกับ น้ำ ขยะมูลฝอย และวิถี
ชีวิต ผลการสำรวจจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าปัญหาที่มีลำดับความสำคัญของตำบลนา
ดีเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามภาพที่ 3
ลำดับความสำคัญ

ภาพที่ 3 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเบื้องต้น
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2562)

%

• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่หนึ่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคณะทำงานพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนตำบลนาดี จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 (ในวันที่ 9 และ 14 สิงหาคม 2562) มีผู้เข้าร่วม
ประมาณ 40 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนกลาง ภาคประชา
สังคมและชุมชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ภาคเอกชนและหุ้นส่วนการพัฒนาอื่นๆ ตามภาพที่ 4
o มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และหลักฐานที่
น่าเชื่อถือและหาแนวทางแก้ไขที่เน้นนวัตกรรมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบลนาดี
o การประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญใน
ระดับท้องถิ่นได้ค้นหาความคาดหวังและร่วมร่างองค์ประกอบของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลนาดี
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซึ่ง ได้ถูกแปลงเป็นแนวทางการจัดทำร่างขอบเขต (ToR) ของ
คณะทำงานพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตำบลนาดี
o หลังจากนั้นได้มี การจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี พร้อมทั้งวิสัยทัศน์
สำหรับคณะทำงานฯ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ “คุณภาพชีวิตดี มีนวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา พัฒนาเมืองยั่งยืน” รวมทั้งกลยุทธ์ในการพัฒนาขีด
ความสามารถ การกำหนดและการวางแผนนโยบาย และการสร้ า งความตระหนั ก ที ่ ส ามารถสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการทรัพยากรเมืองที่ยั่งยืนในตำบลนาดี โดยมุ่งเน้นการบริห าร
จัดการน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย และวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายในปี 2030 (พ.ศ.2573) ให้ “เมืองนาดี เป็น
เมืองสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์ (Healthy and Zero-Waste City)”
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o

ภาพที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่หนึ่ง ในเดือนสิงหาคม 2562
• คณะทำงานพั ฒ นาเมื อ งยั ่ ง ยื น ตำบลนาดี ประกอบด้ ว ย ประกอบด้ ว ยทั ้ ง ผู ้ บ ริ ห ารและ
ข้าราชการของเทศบาลฯ ผู้แทนภาครัฐระดับท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา
และ ที่ปรึกษา ซึ่งมาจากผู้แทนภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด องค์กรภาคประชาสังคม และ
ภาคการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ 25 มีนาคม 2564 (คำสั่งเทศบาลตำบลนาดี
340/2564, ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1)
• หลังจากนั้นคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี ได้มีการจัดการประชุมเพื่อสรุปผลประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งที่หนึ่ง พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการของคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืน
ตำบลนาดี ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้การขับเคลื่อน
การดำเนินการมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 การประชุมคณะอนุกรรมการของคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี
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• ต่อมาคณะอนุกรรมการของคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดีได้ร่วมกันออกแบบแผนการ
วิจัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับ การวิเคราะห์ประเด็นท้าทาย และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเป็น
ระบบ เช่น ตัวอย่างรายละเอียดในภาพที่ 5 และมีข้อสรุปเห็นชอบให้ ทำการศึกษาเพื่อสนับสนุน การ
ตัดสินการตัดสินใจและการวางแผนของคณะทำงานฯ เรื่อง การจัดการของเสียอุตสาหกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาดี โดยมีการศึกษาย่อย 3 โครงการ ได้แก่ (1) นโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและผลที่เกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการในตำบลนาดี (2)
การไหลของวัตถุดิบในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในตำบลนาดี และ (3) สถานการณ์การดำเนินงาน
และความต้องการของภาคเอกชน และภาครัฐในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในตำบลนาดี

(ก)

(ข)

ภาพที่ 6 (ก) การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนาดี; (ข) ที่ตั้งของโรงงานในพื้นที่ตำบล
นาดี จำแนกตามประเภทกิจกรรม (อาหาร เครื่องดื่ม ห้องเย็น และสิ่งทอ)
(ESCAP, 2019)

ภาพที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สอง
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• ผลจากการการศึกษาย่อยโดยผู้เชี่ยวชาญนำมาเป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการตัดสินใจตาม
หลักฐานในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานพัฒนาเมือง
ยั่งยืนตำบลนาดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน ตามภาพที่ 7 ผลจาก
การประชุมครั้งนี้นำไปสู่การจัดทำโครงการนำร่องในระยะที่ 2 (สิงหาคม 2563 - กันยายน 2564) ของ
โครงการนำร่องตำบลนาดีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมายตำบลนาดีเป็นเมืองสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์
(Healthy and Zero-Waste City) ภายในปี 2573
• เพื ่ อ เรี ย นรู ้ ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบการมีส ่ ว นร่ ว มของเครือ ข่าย
ภาคเอกชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคโรงเรียน ภาคศาสนา ภาคชุมชน โครงการนำร่อง
ตำบลนาดีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ดังนี้ (1) การศึกษาดูงาน ณ ชุมชนเรวดีโซน
2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เรื่องนโยบายส่งเสริมการฟื้นฟูมลพิษในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลนคร
นนทบุรีและแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานบทเรียนในชุมชนต้นแบบของชุมชนเรวดี (2)
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องการส่งเสริมการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการบริหารการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการ ผลิต
น้ำมันดีเซลจากกระบวนการไพโรไลซิส โดยใช้พลาสติกเหลือใช้จากชุมชน และ (3) การศึกษาดูงาน ณ
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เรื่องการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม และแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานของบริษัทเอกชน
ในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 8 (ก) การศึกษาดูงานพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนเรวดีโซน 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ข)
ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ค) เทศบาลตำบล
อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
• โครงการระยะที่ 2 คือ สิงหาคม 2563 - กันยายน 2564 เป็นการดำเนินการกิจกรรมนำร่อง
โดยเน้นการจัดวางแผนและนโยบายของเมืองที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573
โดยประยุกต์เป้าหมายระดับโลกสู่ระดับท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรในเมืองอย่างยั่งยืนของเมืองใน
อนาคตทั้งในระยะกลางและระยะยาว
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• การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สาม จัดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 (วันที่ 8-9 กันยายน 2564)
โดยจัดเป็นการสัมมนาเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในนาดีที่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและ
ผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจากพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจ ร่วมกันทบทวนบทเรียน องค์ประกอบการ
วางแผนและนโยบายที่เหมาะสมที่ได้จากการดำเนินการโครงการ และหารือแนวทางการขยายผล ขยาย
พื้นที่ และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับจาก
โครงการนำร่องนาดีต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป ก่อนปิดโครงการ
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กิจกรรมนำร่อง ในโครงการระยะที่ 2 ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ 1. เสริมสร้างกรอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จากโครงการฯ ในระยะที่ 1 ได้แก่ “ในปี ค.ศ. 2030 เมืองนาดี
จะเป็นเมืองที่มีสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์ ” การเสริมสร้างกรอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียน จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาดี
ผู้ประกอบการ ชุมชนและทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการวางระบบสนับสนุนทางวิชาการด้วย ได้แก่ (1) การ
วางแผนพัฒนาระบบการจัดการเพื่อรองรับการหมุนเวียนของเสียเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (2) การทบทวน
นโยบายของเทศบาลตำบลนาดีที่ผ่านมาและการวางแผนประยุกต์ใช้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะนำมากรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบูรณาการในการจัดท ำแผนงาน
กิจกรรม การติดตามและประเมินผลของเทศบาลฯ (3) การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมในตำบลนาดีและจัดทำฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุ
• วางแผนพัฒนาระบบการจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนตำบลนาดี
แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของระบบการจั ดการขยะหมุนเวียน ประกอบด้วย
การวางแผนกลยุทธ์การแยกขยะที่ต้นทาง การกำหนดพื้นที่สำหรับรวบรวมขยะ และเส้นทางการรวบรวม
ขยะ นอกจากนี้แผนพัฒนาระบบการจัดการขยะฯ ยังได้ระบุศูนย์รวบรวมและขนส่งของเสียสำหรับชุมชน
แนวทางการเปลี่ยน แปลงนโยบายของเทศบาลตำบลนาดีเพื่อสร้างจูงใจแก่ชุมชน ผู้ประกอบการและภาค
ส่วนอื่นๆ เช่น การลดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะรายเดือนสำหรับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสำหรับ
ชุมชนที่แยกขยะอย่างจริงจังที่ต้น ทาง ระบบการจัดการครัวเรือนที่เสนอแนะยังสามารถขยายไปยัง
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ ที่อยู่อาศัย โรงเรียน รวมถึงหอพักบ้านเช่า เพื่อส่งเสริมการแยกขยะที่ต้นทาง ลด
ต้นทุนการเก็บขยะและการกำจัดของเทศบาลนาดีด้วย รายละเอียดดังในภาพที่ 9-12

ภาพที่ 9 ร่างแนวทางระบบการจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในนาดี
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
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ภาพที่ 10 ข้อแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอย “ต้นทาง”
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)

ภาพที่ 11 ข้อแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอย “กลางทาง”
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
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ภาพที่ 12 ข้อแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอย “ปลายทาง”
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
✓ ทบทวนนโยบายที่สอดคล้องกับ SDG และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาพบว่านโยบายและแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและสิ่งแวดล้อมบางส่วนของ
เทศบาลตำบลนาดีมีความสอดคล้องและสามารถบูรณาการกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณา
จากกิจกรรมของโครงการนำร่องเทศบาลตำบลนาดีและควรจะมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงในรายละเอียด
เพื่อให้การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลตามกรอบเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ ้ น ดั ง รายละเอีย ดตามภาพที ่ 13 สามารถ download ได้ที่
https://bit.ly/3qWyhEJ

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อเสนอแนะ
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
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✓ การเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการจั ด การของเสี ย อุ ตสาหกรรมในตำบลนาดีแ ละจัดทำ
ฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุ
✓ การพัฒนาและทดลองใช้ฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุ
ฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุได้รับการออกแบบให้เป็นช่องทางเพื่อจับคู่ความต้องการและอุปทาน
ของเสียอุตสาหกรรม (ข้อมูลของฐานข้อมูลในปัจจุบันอิงตามข้อมูลทุติยภูมิ ) ฐานข้อมูลได้รับการพัฒนา
สามารถดาวน์โหลดและเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์
ฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุสามารถเรียกค้นและดาวน์โหลดฐานข้อมูลได้จากเว็บไซต์ ของ
เทศบาลตำบลนาดี http://www.nadee.go.th และ/หรือ เว็บไซต์ http://www.nadeewasteflow.com/
ซึ่งฐานข้อมูลนี้ โรงงาน อุตสาหกรรม เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือ
ใช้จากอุตสาหกรรมทั้ง ปริมาณของวัสดุ ประเภทของของเสีย และสถานที่ที่มีวัสดุเหลือใช้ ซึ่งจะช่วย
เชื่อมโยงผู้ที่มีของเสีย/ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกับผู้ต้องการวัสดุเหล่านั้นทั้งภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการเกษตร ดังรายละเอียดในภาพที่ 14 ดังนั้นฐานข้อมูลนี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดหรือ
จัดหาของเสีย ในขณะเดียวกันก็จะช่วยในการการกำจัดและการใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมได้
อย่างเหมาะสมซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการจัดการของเสียเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 14 ตัวอย่างฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุ
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)

ภาพที่ 15 คู่มือการใช้ฐานข้อมูลการไหลของวัสดุเหลือใช้เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
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✓ คู่มือการใช้ฐานข้อมูลการไหลของวัสดุเหลือใช้เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
คู่มือนี้ได้จ ัดทำขึ้น เพื่อให้ห น่ว ยงานและเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปรับปรุงและดูแลบำรุง
ฐานข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูล ได้อย่างประสิทธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้น
ตัวอย่างตามภาพที่ 15 และสามารถ download ได้ที่ https://bit.ly/3cnKBFj
✓ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป
โครงการได้ดำเนินจัดฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลการไหลของวัสดุเหลือ
ใช้สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) การอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ดูแลการ
บำรุงรักษาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ และ (2) การจัดสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่มี
บทบาทในการสนับสนุนฐานข้อมูลฯ ดังแสดงในภาพที่ 16

(ก) อบรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดี วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ข) การสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ภาพที่ 16 การอบรมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนวัสดุ (ก) อบรมเจ้าหน้าที่เทศบาล และ (ข) และ
สัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป
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วัตถุประสงค์ 2. เพิ่มการตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการคัดแยกต้นทาง
• รณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
นับตั้งแต่ปี 2562 โครงการฯ ระยะที่ 1 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะและของเสีย
กับภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลนาดี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยแนะนำโครงการฯ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2562 พร้อมกับจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแนวทางและ
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานโดยภาคเอกชน 4 รายในพื้นที่ตำบลนาดี การสัมมนาครั้งนี้มี
โรงงานประมาณ 40 แห่งเข้าร่วมงานและแสดงความสนใจต่อข้อมูลและแนวทางและการปฏิ บัติด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอย่างมาก

ภาพที่ 17 กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมไทย
โครงการฯ ในระยะที่ 2 ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวศูนย์จัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลนาดี
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย อีกครั้ง เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาค
ส่วนในพื้นที่ตำบลนาดีได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขสภาพและปัญหาขยะและของเสียซึ่งมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นด้วยการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน “เมืองนาดีมีความมุ่งมั่นที่
ดำเนินการเพื่อผลักดันให้ เมืองนาดี บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ เป็นเมืองสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์
(Healthy and Zero-Waste City) ภายในปี 2573” พร้อมทั้งกิจกรรมออกบูธนำเสนอแนวทางการ
ดำเนินเกี่ยวกับการจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย และ/หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดย
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน และนอก
พื้นที่ตำบลนาดี สื่อและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังปรากฏตามข้างล่างนี้และภาพที่ 17
วิดีทัศน์กิจกรรม สามารถเข้าถึงได้ที่ Facebook
https://www.facebook.com/greensamutsakorn/videos/1293922867652372 และ
https://www.facebook.com/greensamutsakorn/videos/177014557459062
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รายงานการเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมในสื่อสาธารณะ
Link ข่าวจากเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด https://www.77kaoded.com/news/kittikorn/2041586
Link ข่าวจากเว็บไซต์ ryt9
https://www.ryt9.com/s/prg/3182031
Link ข่าวจากมหาชัยเคเบิล ทีวี https://youtu.be/Rd2JH7Dw-NQ
Link ข่าวจากสาครออนไลน์
https://youtu.be/roFImUeJ-2o
• กิจกรรมบ้านนี้...หมุนขยะเป็นทุน ส่งเสริมการคัดแยกที่ต้นทาง
กิจกรรมการจัดการและคัดแยกขยะที่ต้นทาง “บ้านนี้...หมุนขยะเป็นทุน” ในพื้นที่ชุมชนนำร่อง
ซอยโพธิ์เจริญสุข หมู่ 6 ตำบลนาดี เพื่อส่งเสริมชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ โดยเริ่มจากการ
อบรมเรื่องการแยกขยะในครัวเรือน และครัวเรือนที่ร่วมโครงการทำการบันทึกการขายขยะในแต่เดือน
หรือแต่ละรอบการขายของตน ข้อมูลจากการบันทึกนี้นำได้รับการรวบรวมและนำเสนอต่อเทศบาลเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการพัฒนานโยบายการสร้างแรงใจของเทศบาลต่อไป เช่น การลดค่าธรรมเนียม
การเก็บขยะรายเดือน มีการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และมอบเครื่องหมาย “บ้านนี้...หมุนขยะเป็น
ทุน” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการเก็บคัดแยกขยะ ขาย และบันทึกอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสาม
เดือน ซึ่งเป็นการยกย่องผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผลงานการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 3Rs อย่าง
ต่อเนื่อง ตามที่ได้แสดงในภาพที่ 18 - 22

“

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตำบลนาดี
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 19 การอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะด้วยหลักการ 3Rs สำหรับครัวเรือน เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2564 (ก) และ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (ข)

ภาพที่ 20 เครื่องหมาย “บ้านนี้...หมุนขยะเป็นทุน”
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
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ภาพที่ 21 สมุดบันทึกการขายวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการคัดแยกในครัวเรือน
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
(ก)

(ข)

ภาพที่ 22 ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง (ก) ตัวอย่างถังเก็บขยะรีไซเคิลที่ได้รับการติดตั้งใน
ชุมชนนำร่อง และ (ข) ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การแยกคัดขยะที่ต้นทางที่ติดตั้งในชุมชนนำร่อง โดย
จัดพิมพ์เป็น 2 ภาษา (ไทยและเมียนมาร์)
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
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• กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน
หลังจากการอบรมให้ความรู้ครัวเรือนในชุมชน และครัวเรือนได้มีการรวบรวมและขายขยะรี
ไซเคิล เพิ่มต่อยอดและเพิ่มรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการฯ ได้สร้างรายได้เสริมให้กับคน
ในชุมชนซึ่งรวมถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการและผู้สูงอายุ จากกิจกรรม “บ้านนี้..หมุนขยะเป็นทุน” ใน
ชุมชนนำร่องซอยโพธิ์เจริญสุข
นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้ริเริ่มและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มของชุมชน ในชื่อ “กลุ่มแปรรูปพืช
เกษตรตำบลนาดี เพื่ออาชีพมั่นคง” ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สมุทรสาคร ลำดับที่ 46 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มฯ นี้รวมตัวกันเพื่อเน้นผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เศษอาหาร ออร์แกนิกและวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่นผลไม้รสเปรี้ยว มาทำผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น เจลล้างมือ แชมพู และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โครงการฯ ได้สนับสนุนกลุ่มนี้ร่วมกับกอง
สวัสดิการสังคมฯ เทศบาลตำบลนาดี โดยการจัดอบรมเพื่อให้กลุ่มสามารถพัฒนาความรู้ในการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตลาดและการเข้าถึงชุมชนในวงกว้างในตำบลนาดีอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำด้านการตลาดและธุรกิจแก่กลุ่มฯ เพื่อ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มฯ ในการวางแผนลดต้นทุน
บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มฯ โดยนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วในชุมชนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการใช้ระบบเติม (Refill
system) และช่วยให้เกิดระบบการรวบรวมและกำจัดของเสีย /ของเหลือใช้มาเป็นบรรจุภัณฑ์ และลด
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ มีแผนจะจัดตั้งสถานีเติมผลิตภัณฑ์ (Refill Station) และบริการเติมแบบเคลื่อนที่
(Mobile Station) สำหรับลูกค้าที่อยู่ในชุมชน โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ ทั้งชาวไทยและแรงงานข้าม
ชาติที่อยู่อาศัยในหอพัก บ้านเช่า และสถานที่พบปะที่สำคัญต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ตลาดนัด กิจกรรมการ
ดำเนินการของกลุ่มแปรรูปพืชเกษตรตำบลนาดี เพื่ออาชีพมั่นคง มีการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ เช่น
https://www.facebook.com/MCCableTV/videos/372728641308032/ และภาพที่ 23

ภาพที่ 23 กลุ่มแปรรูปพืชเกษตรตำบลนาดี เพื่ออาชีพมั่นคง
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
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นอกจากนี้ โครงการยังได้ดำเนินการร่วมกับกับโครงการสมุทรสาครสีเขียว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ เพื่อสร้าง
จิตสำนึกชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนของร้านอาหารในพื้นที่ เ พื่อเป็น
วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักและอาหารสัตว์ โดยมีร้านอาหารจำนวน 13 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้
ช่วยลดขยะอินทรีย์ประมาณ 15.6 กิโลกรัมต่อวันต่อร้าน รวมจำนวน 202.8 กิโลกรัมต่อวัน รายละเอียด
สามารถ download ได้ จ ากรายงานผลและฟื ้ น ฟู ม ลพิ ษ ที่ Facebook: Green Samut Sakhon
(https://www.facebook.com/greensamutsakhon)
• กิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของแรงงานข้ามชาติในการคัดแยกขยะตามหลัก 3R และ
จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
โครงการฯร่วมกับโครงการ “เพื่อนหญิงสุขภาพดี” ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความคิดริเริ่มใน
ท้องถิ่นของแคนาดาระหว่างปี 2562- 2563 ดำเนินการโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เช่าหอพักสองแห่ง-พื้นที่เช่าเข้าร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมและการดำเนินการคัดแยก
ขยะของ 3Rs และจัดตั้งกิจกรรมธนาคารขยะ ยังผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าของหอพัก เทศบาล
ตำบลนาดี ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร และแรงงานข้ามชาติ ในระยะที่ 1 โครงการฯ ได้ร่วมฝึกอบรม
ผู้นำแรงงานข้ามชาติจำนวน 15 คน ทั้งหญิงและชาย และในระยะที่ 2 ผู้นำเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยและ
ล่ามสำหรับการฝึกอบรม สาระสำคัญของการฝึกอบรม ครอบคลุม เรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทของสตรีและ
ความเท่าเทียมทางเพศในกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลในหอพัก-พื้นที่เช่า การขายขยะเพื่อเป็นรายได้เสริม
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการทำงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หญิงและชาย 91 คน ธนาคารขยะชุมชนได้สร้างแรงจูงใจให้กับแรงงานข้ามชาติโดยแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์
ผักสำหรับสวนแนวตั้งในบ้านเช่าหอพักเพื่อการบริโภคในครัวเรือนด้วยขยะรีไซเคิล ส่วนขยะอินทรีย์ที่คัด
แยกโดยแรงงานข้ามชาติและหมุนเวียนให้เป็นวัตถุดิบสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในตำบลข้างเคียง
รายละเอียดสามารถ download ได้จากคู่มือ คู่มือหลักสูตรปรัช ญาเกษตรพอเพียง และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสะอาดในที่พักอาศัยฉบับภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ และ คู่มือการดูแลสิ่งแวดล้อมใน
หอพักและบ้านเช่าของแรงงานข้ามชาติในรูปแบบของธนาคารขยะ กรณีศึกษาหอพักปิ่นสุข หมู่ 4 ตำบล
นาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ฉบับภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์ ได้ที่ Facebook:
Good Health Nadee (https://www.facebook.com/GoodHealthNadee)
นอกจากนี้ โครงการฯ เปิดโอกาสให้ผู้แทนแรงงานข้ามชาติสามคนผ่านการสนับสนุนนายจ้างของ
โรงงานสามแห่งได้เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่สอง ของคณะทำงานพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตำบลนาดีเมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2563 ซึ่งนับว่าเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ได้แจ้งข้อ
กังวลและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแสดงความสนใจในการสนับสนุน
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกด้วย นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ยังได้มีมติให้อำนวยความ
สะดวกในการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติและการเผยแพร่กิจกรรมโครงการฯ และความรู้เป็นภาษา
เมียนมาร์
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• สื่อเพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
✓ สื่อสิ่งพิมพ์
นอกจากป้ายประชาสัมพันธ์ที่โครงการฯ ได้จัดทำขึ้นสำหรับกิจกรรม “บ้านนี้..หมุนขยะเป็นทุน”
(ภาพที่ 22) จัดทำสมุดบันทึกการขายวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการคัดแยกในครัวเรือน (ภาพที่ 21) แล้ว
โครงการฯ ยังได้จัดทำคู่มือคัดแยกขยะเพื่อการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน ดังในภาพที่ 23
เพื่อใช้ในการอบรมของโครงการ และจัดพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อมอบให้เทศบาลตำบลนาดีสำหรับใช้ในกิจกรรม
รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ต่อไป
คู่มือฯ สามารถเข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/3CyD7u0

ภาพที่ 24 คู่มือคัดแยกขยะเพื่อการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
✓ สื่อวิดีทัศน์
โครงการได้จำทำวิดีทัศน์เพื่อเพิ่มความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเมือง
อย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิบัติในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในโครงการ โดยได้จัดทำวิดีทัศน์ดังนี้
(1) จัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหมุนขยะเป็นทุน ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะหมุนเวียนของเทศบาลตำบลนาดี
วิดีทัศน์ เรื่อง “หมุนขยะเป็นทุน” เข้าถึงได้ที่ https://youtu.be/Tu5fmRz8Gec และ
https://fb.watch/9ReUoB7sNQ/
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างวิดีทัศน์ส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะหมุนเวียน
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2563)
(2) รายการชุดความรู้ “หมุนขยะให้เป็นทุนที่นาดี สมุทรสาคร”1 ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 15
ตอน นำเสนอเกี่ยวกับ กิจ กรรมของโครงการฯ เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรเมืองอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน 3Rs ในอุตสาหกรรม และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายการชุดความรู้นี้ออกอากาศทางเพจเฟสบุ๊คกรีนสมุทรสาคร ทุกสัปดาห์ตั้งแต่ 5 มิถุนายน
2564 – 30 กัน ยายน 2564 มีการเข้าชมและเข้า ถึ งจำนวน 35,871 ครั้ง (ข้อมูล ณ 30
ตุลาคม 2564)
สามารถรับชมรายการ ได้ที่ https://www.facebook.com/greensamutsakhon.

ภาพที่ 26 ตัวอย่างวิดีทัศน์รายการชุดความรู้ “หมุนขยะให้เป็นทุนที่นาดี สมุทรสาคร”
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
(3) การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรเมืองอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะ
อาชีพสำหรับกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ภายในเมือง โครงการได้จัดทำ วิดีทัศน์ “นาดี และของดี
ของเขา” เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ ที ่ เ กิ ด จากการรวมตั ว ของชุม ชนในการผลิ ต และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ด้วยการบรรจุผลิตภัณฑ์
โดยใช้ขวดพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

1

รายละเอียดรายการสื่อวิดีทัศน์ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก (ง) สื่อวิดีทัศน์
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วิดีทัศน์ “นาดี และของดี ข องเขา” เข้าถึงได้ ที่ https://fb.watch/9RfpN_20vh/ และ
https://youtu.be/NzrEitTBzy4

ภาพที่ 27 ตัวอย่างวิดีทัศน์ “นาดี และของดีของเขา”
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
วัตถุประสงค์ 3. เพิ่มขีดความสามารถท้องถิ่นในการจัดการของเสียสำหรับภาคอุตสาหกรรม
• จัดทำแนวปฏิบัติ / คู่มือการส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
โครงการ ฯ ได้จัดทำร่างแนวทางหรือคู่มือการจัดการขยะสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบล
นาดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือทาง
วิช าการและให้คำแนะนำโรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาควิช าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ตามภาพที่ 28
เมื่อวัน ที่ 31 มีน าคม 2564 โครงการฯ ร่ว มกับเทศบาลตำบลนาดี มูล นิธ ิบูรณะนิเวศ และ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมการเพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการ นำมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวไปสู่การปฏิบัติระดับ 1 และ 2 มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน
ทั้งสิ้น 37 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐจากเทศบาลตำบลนาดี สถาน
ประกอบการจำนวน 12 โรงงานทั้งจากโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และหลากหลาย
ประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การอบรมยังมีผู้ประกอบการจากพื้นที่ใกล้เคียงหลายราย ได้แก่
ผู้ประกอบการจากตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางหญ้าแพรก และโรงงานอื่น ๆ จากจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม
อบรมด้วย บันทึกวิดีทัศน์การอบรมสามารถเข้าถึงได้ที่ https://youtu.be/4LEaO3MFKp4
โดยกิ จ กรรมได้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นสื ่ อ สาธารณะ ในเว็ บ ไซต์ ข องสื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น ได้ แ ก่
http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=20453
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ภาพที่ 28 การอบรมสัมมนาเพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวไปสู่การปฏิบัติ ด้วยระบบการฝึกอบรมออนไลน์และที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564

ภาพที่ 29 ตัวอย่างใบรับรองมาตราฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
เมื่อสิ้นสุดการอบรมได้มีโรงงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
จำนวน 10 บริษัท และมีบริษัทจากภายนอกพื้นที่นาดีให้ความสนใจเข้าร่วมอีก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 11
บริษัท ซึ่งเป็นโรงงานทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19
ภายในพื้นที่ตำบลนาดีในระลอกที่ 2 ช่วงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2564 และตามด้วยการ
ระบาดในระลอกที่ 3 ซึ่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้หลายบริษัท/โรงงานหยุดการดำเนินงานและบาง
บริษัทมีความจำเป็นต้องปิดตัวลง จึงทำให้โรงงานที่สามารถขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเหลือ
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เพียง 5 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดั บที่ 1 จำนวน 2 บริษัท และการ
ขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 จำนวน 3 บริษัท ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐานตามภาพที่ 29
ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวของสถานประกอบการสรุปการ
ลดมลพิษและพลังงาน รวมทั้งต้นทุนสาธารณูปโภคในการผลิตได้ดังนี้
- ลดปริมาณการใช้พลังงานทางด้านไฟฟ้าต่อปีได้เป็นจำนวน 9,540 กิโ ลวัตต์ชั่วโมง
(kWh) ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 33,390 บาทต่อปี คิดเป็นปริมาณการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวน 5,711 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่ อ ปี (kg CO2 eq./y) (ค่ า Emission factor ของไฟฟ้ า เท่ า กั บ 0.5986 kgCO2 eq./
kWh) (ที่มา: http://www.tgo.or.th)
- ลดต้น ทุน ในการจั ด การทรั พ ยากรหรื อวัส ดุส ิ้น เปลื อ ง เช่น ไม้พาเลท กระดาษห่ อ
กระดาษลัง ถุงมือ ผ้าปิดปาก เป็นต้น ส่งผลให้สถานประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณ 172,946 – 174,848 บาทต่อปี
- ลดปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดโดยวิธีที่ไม่เกิดประโยชน์ อาทิเช่น วิธีฝังกลบ เป็นจำนวน
เท่ากับ 28,316 กิโลกรัมต่อปี (kg/y) ซึ่งทำให้ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้เป็นจำนวน 91,516.27 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (kg CO2 eq./y)
(ค่า Emission factor ของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ไม้พาเลท พลาสติก และอื่นๆ
อ้างอิงจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (ที่มา: http://www.tgo.or.th))
- ลดการใช้น้ำประปาได้เท่ากับ 17,360 ลิตรต่อปี คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 483.81 บาท

ภาพที่ 30 คู่มือการฝึกอบรมและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับท้องถิ่น
(มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2564)
นอกจากนั้น โครงการฯ ได้จัดทำคู่มือการฝึกอบรมและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
สำหรับท้องถิ่น เข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/3nqbEWM และ วิดีทัศน์ “มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวดี
จริงๆ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน” เข้าถึงได้ที่ https://fb.watch/9RfnoK4Nll/ และ
https://youtu.be/ft_Y1d0lvns เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือให้ท้องถิ่นนำไปเผยแพร่และสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นในการขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
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สรุปกิจกรรมในโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับ
ท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก
(ดำเนินการระหว่าง กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2564)
กิจกรรม

ผลลัพท์

วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ

ระยะที่ 1: 1 มิถุนายน 2562
การประเมินข้อมูลเบื้องต้น
(Rapid Baseline
Assessment)

- 31 กรกฎาคม 2563
- ข้อมูลพื้นที่เบื้องต้น
- นโยบาย กฎหมาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่เกีย่ วข้อง
- ผลการวิเคราะห์ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับประเด็น
ปัญหาในพื้นที่ตำบลนาดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1: การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ของคณะทำงาน
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

- คณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี (คณะทำงาน
และที่ปรึกษา)
- วิสัยทัศน์ของคณะทำงานรพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบล
นาดี
- แผนงาน/กลยุทธ์ ที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออำนวยต่อการจัดการทรัพยากรเมือง ยั่งยืนในตำบล
นาดี ภายในปี 2573
- เป้าหมาย “ปี 2573 เมืองนาดี สุขภาพดี ขยะเป็น
ศูนย์”

การประชุม คณะทำงาน
พัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนา
ดี ครั้งที่ 1/2562

- สรุปวิสัยทัศน์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ควรดำเนินการ จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งที่ 1
- ทบทวน ToR คณะทำงานฯ
- การจัดตั้งคณะทำงานฯ
- แนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการฯ
- ข้อเสนอแนะสำหรับข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาประเมิน
สถานการณ์พื้นที่เบื้องต้น
- ตัวแทนหน่วยงานคณะทำงานฯ เข้าใจและรับทราบ
24 ตุลาคม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและบทเรียนเกี่ยวกับระบบการ 2562
จัดทำฐานข้อมูล รวมรวบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมา
สู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย
- เกิดความสนใจและแรงบันดาลใจที่พัฒนาระบบบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป
- เกิดเครือข่ายระหว่างคณะทำงานฯ และเครือข่าย
ปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการนำเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาใช้ในการบริหารการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

การดูงาน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้การบริหารจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน สวน
พุทธชาด อำเภอบางปลา
ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

25

ผลผลิต

กรกฎาคม สิงหาคม 2562

แบบสอบถามจากการ
สำรวจผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
55 ราย (ภาครัฐ 19
ราย ภาคเอกชน 19 ราย
ภาคประชาสังคม 8 ราย
สถานบันการศึกษาและ
วิจัย 3 ราย และอื่นๆ 6
ราย)
9 และ 14
ผู้เข้าร่วม จำนวน 98
สิงหาคม 2562 คน
(ช-57/ญ-41)
* จำนวนผู้เข้าร่วมเป็น
จำนวนรวมของการ
ประชุมสองวันซึ่งในแต่
ละวันบางหน่วยงานส่ง
ตัวแทนแตกต่างกัน โดย
เฉลี่ยมีผู้เข้าร่วม
ประมาณ 45 คน ต่อวัน
9 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าร่วม จำนวน 29
คน
(ช-14/ญ-15)

ผู้เข้าร่วม จำนวน 67
คน
(ช-24/ญ-43)

กิจกรรม

ผลลัพท์

การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ (core
team)คณะทำงานพัฒนา
เมืองยั่งยืนตำบลนาดี ครั้ง
ที่ 1/2562

- บทบาท/ความรับผิดชอบ ของ ประธาน รองประธาน
เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ
- ข้อเสนอแนะสำหรับข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาประเมิน
สถานการณ์พื้นที่เบื้องต้น
- วางแผนเพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการ โดย
ให้ผนวกการเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ประกอบการในพื้นที่ในการดำเนินการด้วย
- การแนะนำเรื่อง พรบ. 2562 พรบ. โรงงานฉบับใหม่
โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- การแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขยะ โดย สำนักงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- การนำเสนอการบริหารจัดการของเสียของ
ผู้ประกอบการในเทศบาลตําบลนาดี (4 บริษัท)
- การแนะนำการรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการของ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนาดี (9
บริษัทที่สนใจเข้าร่วม)
- รายงานผลสรุปการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น จากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2562 พร้อม
ปัญหาอุปสรค
- การวางแผนเพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับดำเนิน
โครงการฯ (ทบทวนวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการ
ของการศึกษาย่อย 3 โครงการ
- เสนอแนะและทบทวนแนวทางการเก็บข้อมูล การ
สำรวจ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคณะทำงานในการเก็บ
ข้อมูล
- ทบทวนการดำเนินการที่ผา่ นมา และเสนอแนะแนว
ทางการทำงานต่อไป
- เสนอแนะแนวการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่
และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ เช่น ประชาชน
ทั่วไป (ให้มีการแจ้งเมื่อมีการประชุมกับเทศบาล)
แรงงานต่างชาติ (มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ภาษา
เมียนมาร์)
- การวางแผนสำหรับการจัดประชุมคณะทำงาน (ชุด
ใหญ่) ในเดือน มีค. 63
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องยกเลิกการ
ประชุม ในภายหลังทีมเลขาฯ ได้จดั ทำหนังสือชี้แจง
พร้อมรายงานความก้าวหน้าและขอความร่วมมือ
เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการฯ ไปยังคณะทำงาน
และที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงการขอความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี

การประชุมผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ตำบลนาดี

การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ (core
team)คณะทำงานพัฒนา
เมืองยั่งยืนตำบลนาดี ครั้ง
ที่ 1/2563

การประชุม คณะทำงาน
พัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนา
ดี ครั้งที่ 1/2563
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วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ
18 พฤศจิกายน
2562

ผลผลิต
ผู้เข้าร่วม จำนวน 11
คน
(ช-6/ญ-5)

4 ธันวาคม
2562

ผู้เข้าร่วม จำนวน 62
คน
(ช-34/ญ-28)
จำนวนสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม
30 ราย

25 กุมภาพันธ์
2563

ผู้เข้าร่วม จำนวน 19
คน
(ช-10/ญ-9)

19 มีนาคม
2563

(ยกเลิกเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19)

วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ
การศึกษาวิจัย - เก็บข้อมูล การศึกษาย่อยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการ
ธันวาคม 2562
และวิเคราะห์
วางแผนของคณะทำงานฯ ในการดำเนินงานการจัดการ - มิถุนายน
ของเสียอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 2563
ตำบลนาดี ประกอบด้วย
- นโยบายภาครัฐในการจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมและ
ผลต่อการจัดการในนาดี
- การไหลของวัตถุดิบในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
ในนาดี
- การดำเนินงานและการสนับสนุนที่ต้องการของ
ภาคเอกชน และภาครัฐในการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมในนาดี
การประชุม
- รายงานความคืบหน้าโครงการ
17 กรกฎาคม
คณะอนุกรรมการฯ (core - รายงานการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลวิเคราะห์ข้อมูล 2563
team)คณะทำงานพัฒนา เบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
เมืองยั่งยืนตำบลนาดี ครั้ง - หารือเกี่ยวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
ที่ 2/2563
- แผนดำเนินการในเฟสต่อไปของโครงการฯ
การดูงาน ณ เทศบาล
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานในการ
17 กรกฎาคม
ตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัด
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่และ
2563
นครปฐม
เทศบาลตำบลนาดี
- เรียนรู้แนวทางการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่
การปฏิบัติ
- เรียนรู้แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและผลการ
ดำเนินงาน บริษัทเอกชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
- เยี่ยมชมการปฏิบัติ 3R ของโรงงานในพื้นที่ ได้แก่
โรงงานสามพรานพลาสติก
- เกิดเครือข่ายระหว่างคณะทำงานฯ และเทศบาลตำบล
อ้อมใหญ่
การประชุมเชิงปฏิบัติการ - รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
31 กรกฎาคม
ครั้งที่ 2: การวางแผน
- การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง SDGs ตามวาระ 2030
2563
เชิงกลยุทธ์ของคณะทำงาน กับวิสัยทัศน์
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
- ความเห็นสำหรับกิจกรรมนำร่องที่จะดำเนินการใน
ระยะที่ 2 ของโครงการ (1) การสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการ
ของเสีย/ขยะอย่างเป็นระบบ – “ศูนย์จัดการขยะเพื่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียน” (2) การสร้างฐานช้อมูลการ
เชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ในการจัดการ
เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (3) การส่งเสริมการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง และ (4) การส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
กิจกรรม

ผลลัพท์
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ผลผลิต
เก็บข้อมูลใน
- ภาครัฐทั้ง
ระดับประเทศ ระดับ
ภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับท้องถิ่น
- ภาคเอกชน ในพื้นที่
จำนวน 15 ราย ใน
สถานประกอบการ
ประเภท อาหาร
เครื่องดื่ม ห้องเย็น และ
สิ่งทอ
ผู้เข้าร่วม จำนวน 26
คน
(ช-14/ญ-12)
ผู้เข้าร่วม จำนวน 45
คน
(ช-27/ญ-18)

ผู้เข้าร่วม จำนวน 71
คน
(ช-44/ญ-27)

กิจกรรม

ผลลัพท์

ระยะที่ 2 : 1 สิงหาคม 2563
การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ (core
team)คณะทำงานพัฒนา
เมืองยั่งยืนตำบลนาดี ครั้ง
ที่ 3/2563

- 31 กันยายน 2564
- สรุปแผนการจัดทำกิจกรรมนำร่อง ที่จะดำเนินการใน
ระยะที่ 2 ของโครงการ โดยมุ่งเน้น ใน 4 กิจกรรม ได้แก่
(1) การศึกษาเกี่ยวกับแนวนโยบายที่สามารถ
ปรับเปลีย่ นได้ (2) การจัดทำฐานข้อมูลแผนผังการไหล
วัสดุเหลือใช้และกากของเสีย (3) การส่งเสริมการคัด
แยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (4) การส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วม
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม)
- แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดกิจกรรมในวันที่ 4
ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยได้
ข้อสรุปถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่จะดำเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบ
- มีหอพัก 2 แห่งร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการ
ดำเนินงานคัดแยกขยะ 3R และธนาคารขยะซึ่งนับเป็น
ความร่วมมือที่ดีระหว่างเจ้าของหอพัก เทศบาลตำบล
นาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร และแรงงานข้ามชาติ
- ได้พัฒนาแกนนำและอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติทั้ง
หญิงและชายจำนวน 10-15 คนร่วมเป็นวิทยากรและ
ล่ามแปลในการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมบทบาทแรงงาน
สตรีและความเท่าเทียมทางเพศด้วย
- มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 91 คนทั้งหญิงและชาย
เพื่อร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อแลกเมล็ด
พันธุ์ผัก และนำขยะเปียกเพื่อเป็นอาหารปลา
(ร่วมกับโครงการเพื่อนหญิงสุขภาพดี สนับสนุนโดย
รัฐบาลแคนาดาปี 2563)
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โดยสรุปว่า
จะใช้ชื่อกิจกรรมโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะเพื่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ได้ข้อสรุปถึง รูปแบบการจัดงาน
แนวคิดการจัดงาน เป้าหมายการจัดงาน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม กำหนดการในงาน รายละเอียดส่วนกิจกรรม
เวที และส่วนกิจกรรมนิทรรศการ รวมทั้งแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน (อะไรบ้างที่ต้อง
เตรียมหรือต้องทำ และใครทำอะไร ทั้งก่อนวันงานและ
ในวันงาน)

การประชุมเตรียมงาน

เพิ่มการตระหนักรู้ของ
แรงงานข้ามชาติในการคัด
แยกขยะตามหลักการ 3 R
และธนาคารขยะ

การประชุมเตรียมงาน
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วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ

ผลผลิต

15 ตุลาคม
2563

ผู้เข้าร่วม จำนวน 23
คน
(ช-12/ญ-11)

30 ตุลาคม
2563

ผู้เข้าร่วม จำนวน 15
คน
(คณะอนุกรรมการฯ
เทศบาลฯ และมูลนิธิ)
- หอพัก 2 แห่งร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรม
และการดำเนินงานคัด
แยกขยะ
- แกนนำและ
อาสาสมัครแรงงานข้าม
ชาติทั้งหญิงและชาย
จำนวน 10-15 คน
- แรงงานข้ามชาติผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจำนวน
91 คน จากหอพักใน
พื้นที่

16 พฤศจิกายน
2563

ผู้เข้าร่วม จำนวน 15
คน(คณะอนุกรรมการฯ
เทศบาลฯ มูลนิธิ และ ที่
ปรึกษา)

กิจกรรม
การประชุมเตรียมงาน

การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ (core
team)คณะทำงานพัฒนา
เมืองยั่งยืนตำบลนาดี ครั้ง
ที่ 4/2563

การประชุมเตรียมงาน

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ
จัดตั้งศูนย์จัดการขยะเพื่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบล
นาดี จังหวัดสมุทรสาคร

ผลลัพท์
- ผลสรุปร่วมกันถึงสิ่งที่ต้องทำในกิจกรรมเปิดตัว
โครงการจัดตั้งศูนย์จดั การขยะเพือ่ เศรษฐกิจหมุนเวียน
ตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
- รายละเอียดเนื้อหาสำหรับถ่ายทำ วิดีทัศน์ “หมุนขยะ
เป็นทุน” แผนที่นำทางสู่ เมืองนาดี 2573 เมืองยั่งยืน
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Roadmap to circular
economy in Nadee 2030)
- การจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดตั้งศูนย์จดั การขยะ
เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยจะมีการประกาศ
เจตนารมณ์ ที่จะผลักดันให้ เมืองนาดี บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน คือ เป็นเมืองสุขภาพดีและขยะเป็นศูนย์
(Healthy and Zero-Waste City) ภายในปี 2573 โดย
มุ่งเน้นเป้าหมายการลดของเสียในเทศบาลตำบลนาดี ลง
ร้อยละ 10 ในปีถัดไป
- ชื่อโครงการโดยย่อ คือ “หมุนขยะเป็นทุน” เพื่อ
สะท้อนแนวความคิดการจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
- ผลสรุปแนวทางและความรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
เปิดตัวโครงการจัดตั้งศูนย์จดั การขยะเพื่อเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 4
ธันวาคม 2563 (รูปแบบการจัดงาน แนวคิดการจัดงาน
เป้าหมายการจัดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำหนดการใน
งาน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละส่วน)
- ข้อเสนอแนวทางความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ
ภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในวันงาน
เช่น จากบริษัทถังไม้โอ๊คไทย บริษทั สุรากระทิงแดง
บริษัทเอเชียกรีน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โรงเรียน
วัดบางปิ้ง สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
วิสาหกิจปฏิวตั ิขยะสุพรรณบุรี เป็นต้น
- เปิดงาน โดยผู้บริหารของจังหวัดสมุทรสาคร
- การบรรยาย เรื่อง การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น (Localizing SDGs) โดย
Mr. Curt Garrigan, Chief, Sustainable Urban
Development Section, Environment and
Development Division, UN-ESCAP
- วิดีทัศน์ “หมุนขยะเป็นทุน” แผนที่นำทางสู่ เมืองนาดี
2573 เมืองยั่งยืนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Roadmap to
circular economy in Nadee 2030)
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วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ
23 พฤศจิกายน
2563

ผลผลิต
ผู้เข้าร่วม จำนวน
12 คน
(คณะอนุกรรมการฯ
เทศบาลฯ มูลนิธิ และ ที่
ปรึกษา)

25 พฤศจิกายน
2563

ผู้เข้าร่วม จำนวน 18
คน

30 พฤศจิกายน
2563

ผู้เข้าร่วม จำนวน
10 คน
(คณะอนุกรรมการฯ
เทศบาลฯ มูลนิธิ และ ที่
ปรึกษา)

4 ธันวาคม
2563

ผู้เข้าร่วมจำนวน 232
คน
(ช-104/ญ-128)
ภาครัฐส่วนจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 26 คน
ทสม. อสม. กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 17
คน
บริษัทเอกชน จำนวน
35 คน

กิจกรรม

ผลลัพท์

วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ

- พิธีประกาศเจตนารมณ์ของคณะทำงานพัฒนาเมือง
ยั่งยืนตำบลนาดี เทศบาลตำบลนาดีและภาคีเครือข่าย
จัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ในปีแรก (2563-64)
- กิจกรรมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะเพื่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียนตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร
- การเสวนา เรื่อง กุญแจความสำเร็จในการหมุนขยะ
เป็นทุนเพื่อเมืองสะอาดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย
ตัวแทนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระมหา
ประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.
สมุทรปราการ
- การจัดซุ้มนิทรรศการหมุนขยะเป็นทุนเพื่อเมืองสะอาด
ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 27 เรื่อง จาก 12
หน่วยงาน
- ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ของรางวัล อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของตกแต่ง
สถานที่ ร่วมออกบูท
การให้คำแนะนำเชิงลึกแก่ - ดำเนินการประสานงานเบื้องต้นกับผู้ประกอบการที่
กุมภาพันธ์ –
สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่ เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 ราย พร้อมให้คำแนะนำ 1- กรกฎาคม
การเป็นอุตสาหกรรมสี
3ครั้ง (ผู้ประกอบการบางรายถอนตัวเมื่อได้รับ
2564
เขียวใน ระดับ 1 และ
คำแนะนำ) ให้คำแนะนำการรวบรวมเอกสารและให้
ระดับ 2
คำแนะนำปรับปรุง แก้ไข หรือ เสนอแนะ และช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
- ผลการดำเนินงานกิจกรรมทีส่ ่งเสริมอุตสาหกรรมสี
เขียวของสถานประกอบการสรุปได้ดังนี้
- ลดปริมาณการใช้พลังงานทางด้านไฟฟ้าต่อปีได้เป็น
จำนวน 9,540 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ส่งผลให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ถึง 33,390 บาทต่อปี คิดเป็นปริมาณการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวน 5,711
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (kg CO2
eq./y) (ค่า Emission factor ของไฟฟ้าเท่ากับ 0.5986
kgCO2 eq./ kWh) (ที่มา: http://www.tgo.or.th)
- ลดต้นทุนในการจัดการทรัพยากรหรือวัสดุสิ้นเปลือง
เช่น ไม้พาเลท กระดาษห่อ กระดาษลัง ถุงมือ ผ้าปิด
ปาก เป็นต้น ส่งผลให้สถานประกอบการประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 172,946 – 174,848 บาทต่อปี
- ลดปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดโดยวิธีที่ไม่เกิด
ประโยชน์ อาทิเช่น วิธีฝังกลบ เป็นจำนวนเท่ากับ
28,316 กิโลกรัมต่อปี (kg/y) ซึ่งทำให้ลดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวน 91,516.27
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ผลผลิต
เจ้าหน้าที่โครงการ
จำนวน 11 คน
หน่วยงานจัดนิทรรศการ
จำนวน 40 คน
โรงเรียน 103 คน

- มีสถานประกอบการที่
ประสงค์ดำเนินการเพื่อ
ขอรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว
ทั้งหมด จำนวน 12 ราย
ทั้งขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ่
เป็น ระดับ 1 จำนวน 6
ราย
(ในพื้นที่ตำบลนาดี 4
ราย นอกพื้นที่ตำบลนา
ดี 2 ราย) และ ระดับ 2
จำนวน 4 ราย (ในพื้นที่
ตำบลนาดี 3 ราย นอก
พื้นที่ตำบลนาดี 1 ราย)
- เมื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและให้
คำแนะนำโรงงานกับ
โรงงานแล้วมีโรงงานที่
สามารถดำเนินการ
สมัครเข้ารับการรับรอง
จำนวนทั้งหมด 5
โรงงาน แบ่งเป็น

กิจกรรม

ผลลัพท์

วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (kg CO2
eq./y) (ค่า Emission factor ของการกำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน ไม้พาเลท พลาสติก และอืน่ ๆ อ้างอิงจากองค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก (ที่มา:
http://www.tgo.or.th))
- ลดการใช้น้ำประปาได้เท่ากับ 17,360 ลิตรต่อปี คิด
เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 483.81 บาท
การอบรมผู้ประกอบการ
- ความสำคัญและแนวทางการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 31 มีนาคม
เพื่อเข้ารับการรับรอง
โดย
ผศ.ดร. ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์
2564
มาตรฐานอุตสาหกรรมสี
- แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว
เขียวระดับ 2
และการจัดทำแผนงาน
โดย
นาย พูลอินทร์ อิทธิจรุงวรกุล
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว โดย บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
และ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
- ฝึกปฏิบัติ: การจัดทำสมดุลมวล และแผนงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
การจัดทำคู่มือการฝึกอบรม - อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อะไร
กันยายน 2564
และพัฒนามาตรฐาน
- ความสำคัญและแนวทางการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
อุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับ - การขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (คุณสมบัติ และ
ท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ)
- ขั้นตอนการดำเนินการให้การรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียว
- ข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวและการจัดทำแผนงาน
- ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว
- ตัวอย่างการฝึกปฏิบตั ิ: การจัดทำสมดุลมวล และ
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
- สรุปผลการดำเนินการการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถาน
ประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน
พื้นที่ตำบลนาดี รวมถึงตัวอย่าง กำหนดการการ
ฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
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ผลผลิต
ระดับที่ 1 จำนวน 2
โรงงาน
ระดับที่ 2 จำนวน 3
โรงงาน

ผู้เข้าร่วม จำนวน 37
คน
(ช-17/ญ-20)

จำนวนการผลิต 400
เล่ม
(ภายใต้โครงการ 100
เล่ม ภายใต้โครงการ
สสส. 300 เล่ม)

กิจกรรม
วิดีทัศน์แนะนำการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมสี
เขียวระดับ 2

ผลลัพท์
วิดีทัศน์ “มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวดีจริงๆ เพื่อ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน”
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ใน
การเข้ารับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวร

กิจกรรม บ้านนี้..หมุนขยะ
เป็นทุน

- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ลดขยะ
ลดโรค และเพิ่มมูลค่าหรือรายได้ให้กับครัวเรือนด้วย
เนื่องจาก การ“คัดแยกขยะที่ต้นทาง” เป็นจุดเริ่มต้น
วงจรการจัดการขยะทีส่ มบูรณ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน สิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายคือการมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการและคัดเเยกขยะอย่าง
ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ง่ายสำหรับการนำไปผ่าน
กระบวนการต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้านการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นหัวใจสำคัญรวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิด
พลังที่เข้มแข็งเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดวงจรการจัดการ
ขยะที่สมบูรณ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
- มีการประชุมของกลุม่ ทีมงานเป็นประจำ เพื่อวาง
แผนการดำเนินการ ติดตามประเมินผลการดำเนินการ
เช่นการเข้าไปช่วยดูการจดบันทึกรายการในสมุดบันทึก
คัดแยกขยะ ติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน
รายการ
การอบรมให้ความรู้สำหรับ - แนะนำประเภทขยะที่ขายได้และขายไม่ได้
ประชาชนทั่วไป
พร้อมทั้งระบุราคารับซื้อสำหรับขยะที่สามารถขายได้
เรื่อง “การจัดการและคัด - วิธีการจัดการขยะสำหรับขยะทีส่ ามารถขายได้ พร้อม
แยกขยะที่ต้นทาง”
การสาธิตการจัดการและคัดแยกขยะ
- แนวทางการจัดการขยะสำหรับขยะที่ไม่สามารถขายได้
(เน้นวิธีการจัดการโดยที่ไม่ใช่การเผาในที่โล่งแจ้ง)
- แจกเอกสารการบันทึกข้อมูลการขายขยะพร้อมอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม “บ้านนี้...หมุนขยะเป็นทุน”
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วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ
กันยายน 2564

เมษายน –
กันยายน 2564

26 เมษายน
2564

ผลผลิต
- วิดีทัศน์ “มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวดี
จริงๆ เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน”
ความยาว13.54 นาที
เข้าถึงได้ที่
https://youtu.be/ft_
Y1d0lvns
ผู้เข้าร่วม จำนวน 14
ครัวเรือน

ผู้เข้าร่วม จำนวน 15
คน
(ช-5/ญ-10)

กิจกรรม

ผลลัพท์

การอบรมให้ความรู้สำหรับ
ประชาชนทั่วไป
เรื่อง “การคัดแยกขยะ
ประเภทพลาสติกและ
น้ำมันพืชใช้แล้ว”

- แนะนำการคัดแยกและจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้ว พร้อม
สาธิตวิธีการ โดย ผู้แทนจากบริษทั วีระสุวรรณ จำกัด
- แนวทางการคัดแยกขยะประเภทพลาสติก
- ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบันทึกข้อมูลการ
ขายขยะกับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม “บ้านนี้...หมุน
ขยะเป็นทุน” และตอบข้อซักถาม
- เพิ่มจุดสำหรับการคัดแยกขยะในชุมชน
- สร้างความตระหนักในการแยกขยะในชุมชน
- เพิ่มรายได้สำหรับการนำขยะที่คดั แยกได้ไปขายนำเข้า
สู่กลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป
- สร้างความรูส้ ึกภาคภูมิใจและตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน
- เป็นสัญลักษณ์สำหรับรถเก็บขยะหรือซาเล้งที่จะทราบ
ว่าบ้านหลังนี้มีขยะรีไซเคิลขาย
- ช่วยให้คนในชุมชนตระหนักถึงการแยกขยะและการ
ดำเนินการกำลังขยายผลในครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชน
ต่อไป
เนื้อหาประกอบด้วย
- ขยะกำลังจะล้นโลก
- ขยะมูลฝอย คือ อะไร
- ขยะมาจากไหน??
- ขยะต้องใช้เวลาย่อยสลายนานเท่าใด
- ขยะ...เป็นของมีค่า!
- แยกขยะแล้วจะได้อะไร
- คัดแยกขยะทิ้งให้ถูกที่และถูกถัง จัดการให้ถูกต้อง
- ทำอย่างไรให้ขยะเป็นศูนย์
- ของเหลือใช้ในชุมชนที่สามารถนำมารีไซเคิลได้
- แยกขยะรีไซเคิล
- ชนิดพลาสติก
- การเตรียมขยะก่อนทิ้ง การจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้ว
- การจัดการขยะในชุมชน

ติดตั้งถังแยกขยะแยก
ประเภทและป้ายรณรงค์
กิจกรรมมอบป้ายให้บ้านที่
เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดทำคู่มือคัดแยกขยะ
เพื่อการลดและใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
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วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ
11 มิถุนายน
2564

ผลผลิต
ผู้เข้าร่วม จำนวน 25
คน
(ช-7/ญ-18)

มิถุนายน กันยายน 2564

- กรงแยกขยะ 1 ชุด
- ป้ายรณรงค์ 3 ป้าย (2
ภาษา)

กันยายน 2564

จำนวน 14 ครัวเรือน
และรอขยายผลใน
ครัวเรือนอื่นๆ

กันยายน 2564

จำนวนการผลิต 300
เล่ม

กิจกรรม
การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้และสร้าง
ความตระหนักรู้

วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ
- วิดีทัศน์ “หมุนขยะเป็นทุน” แผนที่นำทางสู่ เมืองนาดี - ธันวาคม
๒๕๗๓ เมืองยั่งยืนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Roadmap to 2563
circular economy in Nadee 2030)
ผลลัพท์

- รายการชุดความรู้ “หมุนขยะให้เป็นทุนที่นาดี
สมุทรสาคร” วิดีทัศน์ความยาว 5-7 นาที เนื้อหา
ทั้งหมด 15 ตอน นำเสนอเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และเรื่องราวของการ
ดำเนินโครงการฯ รายการสาระความรู้ออนไลน์นี้
ออกอากาศทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5
มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 ผ่าน
Facebook Green Samutsakhon และ Facebook
Good Health Nadee และ Youtube
(ลิสต์รายการชุดความรู้ดูในภาคผนวก ง สื่อวิดีทัศน์)

- จัดทำคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การไหลในปัจจุบันของ
วัสดุเหลือใช้และกากของเสีย (Waste flow) ในพื้นที่
ตำบลนาดี และพื้นที่ใกล้เคียง (ภายในจังหวัด
สมุทรสาคร) ส่วนวัสดุส่งออก (Supply) และ นำเข้า
(Demand)
- ออกแบบ และ จัดทำ Web Page
http://www.nadeewasteflow.com สำหรับแสดง
บริการ Web Service ที่ให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูล
แผนผังการไหลวัสดุเหลือใช้และกากของเสีย (Waste
Flow Database) พื้นที่ตำบลนาดี อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัด โดยสามารถนำไป link กับเว็บไซต์
ของเทศบาลตำบลนาดี
(http://www.nadee.go.th/index.php)
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วิดีทัศน์ “หมุนขยะเป็น
ทุน”
ความยาว 7.19 นาที
เข้าถึงได้ที่
https://youtu.be/Tu
5fmRz8Gec

- 5 มิถุนายน ถึง วิดีทัศน์ชุดความรู้
30 กันยายน
“หมุนขยะให้เป็นทุนที่
2564
นาดี สมุทรสาคร”
วิดีทัศน์ความยาว 5-7
นาที เนื้อหาทั้งหมด 15
ตอน จำนวนผู้เข้าถึง
และชม = 35,871 ครั้ง
https://www.facebo
ok.com/
greensamutsakhon

วิดีทัศน์ “นาดี และของดีของเขา” ความยาว 4.53 นาที - กันยายน
https://youtu.be/NzrEitTBzy4
2564

การจัดทำฐานข้อมูลการ
ไหลของวัสดุเหลือใช้

ผลผลิต

พฤษภาคม –
กรกฎาคม
2564

วิดีทัศน์ “นาดี และของ
ดีของเขา”
ความยาว 4.53 นาที
เข้าถึงได้ที่
https://youtu.be/Nzr
EitTBzy4
เว็บเพจ
http://www.nadeew
asteflow.com

กิจกรรม
การอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลนาดี
เทศบาล เรื่อง คลังข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์การไหลใน
ปัจจุบนั ของวัสดุเหลือใช้
และกากของเสีย (Waste
flow) จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบล
นาดี
การสัมมนา เรื่อง การ
บริหารจัดการขยะและวัสดุ
เหลือใช้ด้วยฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ในพื้นที่ตำบล
นาดี สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และบุคคลทั่วไป

การจัดทำคู่มือการใช้
ฐานข้อมูลการไหลของวัสดุ
เหลือใช้เพื่อเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ
- ความสำคัญ การประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนวทางการ 28 พฤษภาคม
บริหารจัดการฐานข้อมูลของเสีย โดย รศ.ดร. ทรงเกียรติ 2564
ภัทรปัทมาวงศ์
- แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป โดย
นายชุตินันท์ สิงห์โตทอง
- แนะนำวิธีการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลและเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ และทดลองปฏิบัติ
- เป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบล
นาดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ
ต่อไปในอนาคตได้อย่างประสิทธิภาพ
- ความสำคัญ การประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนวทางการ 21 กรกฎาคม
บริหารจัดการฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้และกากของเสีย
2564
โดย รศ.ดร. ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์
- แนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้และ
กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลนาดี โดย
นายชุตินันท์ สิงห์โตทอง
- แนะนำโครงการและการบริหารจัดการขยะของ
โครงการ Care the Whale โดย ผู้แทนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการการบริหาร
จัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
- ที่มาและความสำคัญของการจัดการวัสดุเหลือใช้หรือ กันยายน 2564
ของเสีย
– ภาพรวมการจัดการวัสดุเหลือใช้หรือของเสีย และ
ภาพรวมการจัดการวัสดุเหลือใช้หรือของเสียพื้นที่ตำบล
นาดี จังหวัดสมุทรสาคร
– ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติการจัดการวัสดุเหลือใช้หรือ
ของเสีย จากการดำเนินการในโครงการอุตสาหกรรมสี
เขียวของนาดี
- ความสำคัญ การประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช
- วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ตำบลนาดี
- ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการนำวัสดุเหลือ
ใช้ออกนอกโรงงาน
- รูปแบบธุรกิจเพื่อการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจและการจัดการวัสดุเหลือใช้จาก
โรงงานอุตสาหกรรม ตำบลนาดี
ผลลัพท์
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ผลผลิต
ผู้เข้าร่วม จำนวน 8 คน
(ช-2/ญ-6)

ผู้เข้าร่วม จำนวน 29
คน
(ช-9/ญ-20)

จำนวนการผลิต 100
เล่ม

กิจกรรม

ผลลัพท์

วันที่/ช่วงที่
ดำเนินการ
มิถุนายน กันยายน 2564

การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษในจังหวัด
สมุทรสาคร โดย ใช้
แนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและกรณีศึกษา
เทศบาลตำบลนาดี
การจัดทำแนวทางการนำ
เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) สูก่ ารปฏิบัติ
ระดับท้องถิ่นในระดับ
แผนงานและกิจกรรมของ
เทศบาลฯ รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผล

- ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษในจังหวัดสมุทรสาคร โดย ใช้แนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและกรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาดี

การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ (core
team)คณะทำงานพัฒนา
เมืองยั่งยืนตำบลนาดี ครั้ง
ที่ -1/2564

- รายงานการดำเนินงานกิจกรรมนำร่องที่ผ่านมาและ
หารือเกี่ยวกับกิจกรรมนำร่องที่จะดำเนินการต่อไป
- หารือเกี่ยวกับการเตรียมการเพือ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
ครั้งที่ 3 โดยกำหนดให้อยู่ในช่วงวันที่ 6-10 กันยายน
2564
- หารือเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปในฐานะ
คณะอนุกรรมการและคณะทำงานฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3: การสัมมนา เรื่อง
8-9 กันยายน
แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับท้องถิ่น 2564
จากบทเรียนจากโครงการนำร่องเมืองนาดี
จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ปฏิบัตกิ ารระดับท้องถิ่นของ
วาระ 2030 เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่ายในนาดีที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและผูเ้ ข้าร่วม
อื่นๆ ที่สนใจ ร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ได้จากการ
ดำเนินการโครงการ และหารือแนวทางการขยายผล
ขยายพื้นที่ และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับ และ
นำไปสู่การดำเนินการต่อไปในอนาคต

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 3

- วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการนำร่องเทศบาล
ตำบลนาดี กับยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนาดี และแผน
ระดับต่าง ๆ
- ข้อเสนอต่อแนวทางการปรับแผนและกลไกสนับสนุน
การขับเคลื่อน
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พฤษภาคม –
กรกฎาคม
2564
(นำเสนอต่อกอง
สาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบล
นาดี วันที่ 5
กรกฎาคม
2564)
29 มิถุนายน
2564

ผลผลิต
-

ผู้เข้าร่วม จำนวน 8 คน
(ช-3/ญ-5)

ผู้เข้าร่วม จำนวน 18
คน
(ช-6/ญ-12)

ผู้เข้าร่วม จำนวน 122
คน
(ช-57/ญ-65)
* จำนวนผู้เข้าร่วมเป็น
จำนวนรวมของการ
ประชุมสองวันซึ่งในแต่
ละวันบางหน่วยงานส่ง
ตัวแทนแตกต่างกัน โดย
เฉลี่ยมีผู้เข้าร่วม
ประมาณวันละ 90 คน

ภาคผนวก
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ภาคผนวก (ก)

เอกสารอ้างอิง: คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเมืองยั่งยืนตำบลนาดี

39

40

41

หมายเหตุ:
คณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี
องค์ประกอบคณะทำงานฯ ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืน (ประกอบด้วยทั้งเทศบาลฯ ภาครัฐท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคการศึกษา และ ที่ปรึกษา (ประกอบด้วยภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด องค์กรประชาสังคม และภาคการศึกษา)
อำนาจหน้าที่
- จัดให้พื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัดให้มีพื้นที่ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถค้นหาฉันทามติเกี่ยวกับปัญหาและประเด็นสำคัญของพื้นที่
- สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามหลักฐานเชิงประจักษ์
- ระดมความคิดเห็น ค้นหา และทดลองแนวทางวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
- ร่วมมือกันจัดทำแผนโครงการ กฎระเบียบมาตรฐาน และคำแนะนำสำหรับนโยบายใหม่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
- สนับสนุนการวางแผนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลกิจกรรมของโครงการ
- มีความรับผิดชอบและความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
คำสั่งเทศบาลตำบลนาดี ที่ 340/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
คณะอนุกรรมการคณะทำงาน
ประกอบด้วย
ประธาน – เทศบาลตำบลนาดีเป็นประธานคณะทำงาน (นายกเทศมนตรีฯ) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดประชุม นำการพูดคุย หารือกำหนด
วาระ และรายงานผลการประชุม รวมทัง้ พยายามให้ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการวางแผน
การดำเนินกิจกรรม และการติดตามประเมินผลของโครงการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและความคิดริเริ่มอื่น ๆ ของเทศบาลและจังหวัด
และอื่นๆ
พจอ. อัษฎางค์
วิเศษวงศ์ษา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี
รองประธาน – หารือ พูดคุย ร่วมนำเสนอประเด็น/วาระ ร่วมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินกิจกรรม และการติดตาม
ประเมินผล การจัดทำหรือดำเนินกิจกรรมตามมติของคณะทำงานฯ และเป็นผู้รกั ษาการแทนกรณีเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหน้าที่ได้ตามลำดับ
นายมนตรี สุขช่วย รองปลัดเทศบาลตำบลนาดี
นายมนตรี ทองแฉ่ง บริษัท เทพคินโชฟูดส์ จำกัด
นายพาทิศ ชัยชนะ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ตัวแทนจาก
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขามหาชัย
หมายเหตุ: Coreteam เห็นว่าควรเพิ่มรองประธานที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนอีก 1 ท่าน และจะมีการนำเสนอจากคณะทำงานเพื่อกำหนด
ผู้แทนจากภาคประชาชนนี้ในการประชุมคณะทำงานครั้งต่อไป
เลขานุการ – มีหน้าที่รับผิดชอบ การรวบรวมข้อมูล กำหนดประเด็นเพื่อจัดเตรียมระเบียบว่าการประชุม การจัดการประชุม การจดบันทึก
รายงานการประชุม การสื่อสาร ติดตาม และประสานงานกับคณะทำงาน รวมตลอดทั้งบุคคล หรือชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันและ
หน่วยงานภายนอก รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
นางอรุณี วรศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาดี
ผู้ช่วยเลขานุการ – มีหน้าที่รว่ มทำหน้าที่รับผิดชอบ การรวบรวมข้อมูล กำหนดประเด็นเพื่อจัดเตรียมระเบียบว่าการประชุม การจัดการ
ประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม การสื่อสาร ติดตาม และประสานงานกับคณะทำงาน รวมตลอดทั้งบุคคล หรือชมรม สมาคม มูลนิธิ
สถาบันและหน่วยงานภายนอก รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
นางสาวทัตชญาสมประดิษฐ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ เทศบาลตำบลนาดี
นางสาววนัชพร น้อยหุ่น
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด
นางสาวสุชาดา หุ่นปั้น
บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
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ภาคผนวก (ข)
เอกสารและสื่อที่ผลิตในโครงการ
(1) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาษาไทย)
ผลิต 300 ชุด แจกเมื่อมีการจัดการประชุมของโครงการและภาคเอกชนในพื้นที่
(2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาษาเมียนมาร์)
ผลิต 100 ชุด แจกไปยังภาคเอกชนในพื้นที่
(3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาษาอังกฤษ)
ผลิต 100 ชุด แจกเมื่อมีการจัดการประชุมของโครงการ
(4) โบชัวส์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาษาเมียนมาร์)
ผลิต 100 ชุด แจกไปยังภาคเอกชนในพื้นที่
(5) โรลอัพโครงการ ขนาด 80*200 ซม.
ผลิต 2 ชุด
(6) คู่มือแนวทางการขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับท้องถิ่น
ผลิต 400 เล่ม (ภายใต้โครงการฯ 100 เล่ม +ภายใต้การสนับสนุนของสสส. 300 เล่ม)
(7) คู่มือการใช้ฐานข้อมูลการไหลของวัสดุเหลือใช้เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
ผลิต 100 เล่ม
(8) คู่มือคัดแยกขยะเพื่อการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน
ผลิต 300 เล่ม
(9) ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์คัดแยกขยะ 2 ภาษา
ผลิต 3 ป้าย
(10) แผ่นภาพความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และสื่ออื่นการดำเนินการต่างๆของโครงการ
นำเสนอในกิจกรรมของโครงการ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3FrPQ3j
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(1) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาษาไทย)
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(2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาษาเมียนมาร์)

(3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาษาอังกฤษ)
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(4) โบชัวส์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาษาเมียนมาร์)
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(5) โรลอัพโครงการ ขนาด 80*200 ซม.
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(6) ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์คัดแยกขยะ 2 ภาษา
จำนวน 3 ป้าย ประกอบด้วย

ขนาด 50 X 240 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย

ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย
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(7) แผ่นภาพความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการดำเนินการต่างๆของโครงการ
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ภาคผนวก (ค)
หนังสือ/คู่มือ
(1) คู่มือการฝึกอบรมและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับ
ท้องถิ่น
ผลิตจำนวน 400 เล่ม
สามารถเข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/3nqbEWM

(2) คู่มือการใช้ฐานข้อมูลการไหลของวัสดุเหลือใช้เพื่อเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
ผลิตจำนวน 100 เล่ม
สามารถเข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/3cnKBFj

(3) คู่มือคัดแยกขยะเพื่อการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน
ผลิตจำนวน 300 เล่ม
สามารถเข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/3CyD7u0
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ภาคผนวก (ง)

สื่อวิดีทัศน์

วิดีทัศน์ รายการชุดความรู้ "หมุนขยะเป็นทุนที่นาดี สมุทรสาคร" จำนวน 15 ตอน ประกอบด้วย
ความยาว
(นาที)
7.59

ชื่อตอน
ตอนที่ 1 “ร่วมไปด้วยกัน ฟื้นฟูโลกของเรา”
(TOGETHER WE CAN BE #
GENERATIONRESTORATION) เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
ตอนที่ 2 "ทำความรู้จักโครงการ"
(TOGETHER WE CAN BE#DA11Project)
Localizing the 2030 Agenda in Asian &
Pacific Cities Project
ตอนที่ 3 “SDGs”
(TOGETHER WE CAN BE #SDGs) Sustainable
Development Goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.36

5.44

ตอนที่ 4 “ท้องถิ่นขับเคลื่อน”
(TOGETHER WE CAN BE # Localizing # Local
Action)

7.45

ตอนที่ 5 “การจัดการทรัพยากรเมืองอย่างยั่งยืน”
(TOGETHER WE CAN BE #SURM)

7.18

ตอนที่ 6 “เศรษฐกิจหมุนเวียน #01”
(TOGETHER WE CAN BE #CircularEconomy)

8..01

ตอนที่ 7 “เศรษฐกิจหมุนเวียน #02 เศรษฐกิจ
หมุนเวียนในประเทศไทย” (TOGETHER WE CAN
BE #CircularEconomy)

6.53

ตอนที่ 8 “บ้านนี้..หมุนขยะเป็นทุน”
(TOGETHER WE CAN BE #CircularEconomy)

6.09

ตอนที่ 9 “หมุนขยะ..มาแปรรูป”
(TOGETHER WE CAN BE #CircularEconomy)

7.36
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Link
facebook :
https://fb.watch/87XBXC6oNX/
และ Youtube :
https://youtu.be/Vt4rToQwK68
facebook :
https://fb.watch/6g9t-icNcD/ และ
Youtube :
https://youtu.be/6QjE4DiD8K0
facebook :
https://fb.watch/6g9NLSgmuO/
และ Youtube :
https://youtu.be/tcNvx52Md9U
facebook :
https://fb.watch/6MMdw1ObbQ/
และ Youtube :
https://youtu.be/-OdDmfkye9Y
facebook :
https://fb.watch/v/fo9Q3PkAL/
และ Youtube :
https://youtu.be/-OdDmfkye9Y
facebook :
https://fb.watch/6WKOxvZdb4/
และ Youtube :
https://youtu.be/rTsMr_wPQB0
facebook :
https://fb.watch/6_6bbmf5vQ/
และ Youtube :
https://youtu.be/vMuja2MIKLE
facebook :
https://fb.watch/7gWFR6HS69/
และ Youtube :
https://youtu.be/JXkgyKeJbQQ
facebook :
https://fb.watch/7gWtu7sxzg/
และ Youtube :
https://youtu.be/-TA6UdBiyVc

ชื่อตอน
ชื่อตอน
ตอนที่ 10 “โรงงานนี้หมุนขยะเป็นทุน”
(TOGETHER WE CAN BE #CircularEconomy)

ความยาว
(นาที)
ความยาว
(นาที)
8.00

ตอนที่ 11 “3Rs @โรงงานอุตสาหกรรม”
(TOGETHER WE CAN BE #CircularEconomy)

6.57

ตอนที่ 12 “www.nadeewasteflow.com”
(TOGETHER WE CAN BE #CircularEconomy)

10.37

ตอนที่ 13 “เศรษฐกิจหมุนเวียน เริ่มได้ที่โรงเรียน”
(TOGETHER WE CAN BE #CircularEconomy)

5.06

ตอนที่ 14 “เมืองยั่งยืน...เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
(TOGETHER WE CAN BE #SDGs)

9.19

ตอนที่ 15 “เมืองยั่งยืน ก้าวต่อไป...ของเมืองนาดี”
(TOGETHER WE CAN BE #SustainableCity)

9.51
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Link
Link
facebook :
https://fb.watch/7wVlEUjOhE/
และ Youtube :
https://youtu.be/15975hvXJts
facebook :
https://fb.watch/7KKzW_D58M/
และ Youtube :
https://youtu.be/F3O2IS4tug0
facebook : และ Youtube :
https://youtu.be/M9FJ7UkLaR8
facebook : https://fb.watch/7UZeQ4sYx/
และ Youtube :
https://youtu.be/S5M7AHnIqx0
facebook :
https://fb.watch/87VhhDzJR4/
และ Youtube :
https://youtu.be/x4RIK_-Ncqg
facebook :
https://fb.watch/8l1pcwkay9/
และ Youtube :
https://youtu.be/4nhq3YS4gTg

รายการ
วิดีทัศน์ “หมุนขยะเป็นทุน”

วิดีทัศน์ “มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวดีจริงๆ
เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน”

วิดีทัศน์ “นาดี และของดีของเขา”

ความยาว (นาที)
Link
7.18
facebook :
https://fb.watch/9ReUoB7sNQ/
และ
Youtube :
https://youtu.be/Tu5fmRz8Gec
13.54
facebook :
https://fb.watch/9RfnoK4Nll/
และ
Youtube :
https://youtu.be/ft_Y1d0lvns
4.53
facebook :
https://fb.watch/9RfpN_20vh/
และ Youtube :
https://youtu.be/NzrEitTBzy4
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ภาคผนวก (จ)
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการประชุม และ บันทึกการประชุม/กิจกรรม
เข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/3ns7XQp

- รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อเสนอแนะระบบจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
2. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ SDG และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ
3. คู่มือการจัดทำฐานข้อมูล (สำหรับเจ้าหน้าที่)
4. อื่นๆ
เข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/3qWyhEJ

- เอกสารไฟล์นำเสนอ PPT
เข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/3oGnuLR

- เอกสารเผยแพร่ ต่าง ๆ
เข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/2YVlxCq
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โครงการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น
เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก
https://www.unescap.org/projects/da11/pilotcities/nadee

ติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่
https://www.facebook.com/greensamutsakhon

