
 ปีที่  12  ฉบับที่  1  ( ประจ าเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562) 
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ศูนยป์ฏิบติัการและลดอุบติัเหตุทางถนน 

 ชว่งเทศการปีใหม ่2562 

      เทศบาลต าบลบางเก่า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 
ณ บริเวณห้าแยกบ้านท่า ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

จา่ยเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอายุ คนพิการ และผูป่้วยเอดส ์

              เทศบาลต าบลบางเก่า ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย
เอดส์ ประจ าเดือนมกราคม 2562 ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ณ หมู่ที่ 1-9 ต าบลบางเก่า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมา  



งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลบางเกา่ประสาน

ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบ ช่วยเหลือ

อุทกภยั ม.7 บา้นบางเกตุ 

      เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 21.00-03.00 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
บริเวณเขตเทศบาลต าบลบางเก่า ส่งผลให้พ้ืนที่ ม .7 บ้านบางเกตุเกิดน้ าท่วมขัง ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลบางเก่า
ได้ประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
เครื่องสูบน้ าระยะไกล เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้าน 



กิจกรรมเก็บขยะท่ีตกคา้งในระบบนิเวศน์ 

ท่ีส าคญัแบบมีสว่นร่วม ครั้งท่ี 2 

        ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  น าโดยนายเทวิ่น หริ่งระรี่ รองนายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า 
และ น.ส. วาสนา เกิดสว่าง ปลัดเทศบาลต าบลบางเก่า พร้อมด้วยคณะพนักงานเทศบาลต าบลบางเก่า 
ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยเทศบาลต าบลบางเก่าร่วมกับส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา  โรงเรียนบ้านบางเก่า ผู้ใหญ่บ้าน 
ม.5 และชาวบ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 บ้านปากคลอง ต.บางเก่า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี เวลา 
08.00-12.00 น. ที่ผ่านมา 



ประชุมสภา 

       ด้วยนายพานิช  แสงประไพ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี1 
ประจ าปี พ.ศ.2562 วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางเก่า 
โดยมีการพิจารณาทั้งหมด 11 เรื่อง ดังนี้ 
       1. การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 
       2. ขออนุญาตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

ประจ าปี 2561 
       3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม  

(ผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
       4. การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       5. ขอความเห็นชอบควบรวมพื้นที่ หมู่ที่6 บ้านท่าไทร และหมู่ที่ 4 บ้านท่า 
       6. การพิจารณาโอนทรัพย์สินของหมู่บ้าน 
       7. การด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       8. การด าเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       9. โครงการกีฬาต าบลบางเก่าคัพ ครั้งท่ี 23 
      10. แผนการจัดตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (วันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562) 
      11. การออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงประจ าต าบลบางเก่า  
      12. การใช้ไฟฟ้าสาธารณะ 
               



เทศบาลต าบลบางเกา่เคล่ือนท่ี 

               ในวันท่ี 6 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบางเก่าจัดท าโครงการเทศบาลต าบลบางเก่า
เคลื่อนที่ น าโดย น.ส.วาสนา เกิดสว่าง ปลัดเทศบาลต าบลบางเก่า และคณะพนักงานเทศบาลต าบลบางเก่า โดยลง
พื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลบางเก่า จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านบริการ การ
เผยแพร่ความรู้เรื่องของอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในต าบลบางเก่า 



โครงการเสริมสรา้งความรูด้า้นกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(กิจกรรมอบรมดา้นกฎหมายและการมีสว่นร่วมของประชาชนต าบลบางเกา่) 

           ในวันท่ี 6-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบางเก่าจัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย 
เป็นกิจกรรมอบรมด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลบางเก่า น าโดยนางสาววาสนา เกิดสว่าง
ปลัดเทศบาลต าบลบางเก่า โดยจัดอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย หน้าที่ของประชาชนที่เกี่ยวกับ
เทศบาล ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีอันเป็นสาธารณะตามกฎหมายของเทศบาล ทั้ง 9 หมู่บ้าน 



โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

            ในวันที่ 6- 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลบางเก่าจัดโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าโดย
นางสาววาสนา เกิดสว่าง โดยลงพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
และแนวคิด หลักการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วน
ร่วม เพื่อรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ จัดล าดับเพื่อน าไปพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อ
ใช้ในการประกอบในการจัดท าแผนงบประมาณในการด าเนินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนด าเนินการตามภารกิจ
อันเป็นหน้าท่ีสาธารณะของเทศบาลต่อไป  



โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์

ไมพ่รอ้มในวยัรุ่น ประจ าปี 2562 

            สภาเด็กและเยาวชนต าบลบางเก่าจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. น าโดย นายพานิช แสงประไพ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลบางเก่า และคณะพนักงานเทศบาลต าบลบางเก่า โดยให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ณ โรงเรียนวัด
โตนดหลวง ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี     



โครงการแขง่ขนักีฬาต าบลบางเกา่คพั ครั้งท่ี 23 

             เทศบาลต าบลบางเก่าจัดโครงการแข่งขันกีฬาต าบลบางเก่าคัพ ครั้งที่ 23 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬา
โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  ในระหว่างวันที่ 7-20 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่าน
มาโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือฟุตบอล เซปัคตะกร้อ และ โดยมีนายชัยวัฒน์  สุขประเสริฐ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี 
นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า  คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นจ านวนมาก ซึ่งกีฬาแข่งขันต าบลบางเก่าคัพ ครั้งที่ 23 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬาและเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รวมไปถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วย 



วนัทอ้งถ่ินไทย 

              เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะพนักงานเทศบาลต าบลบางเก่า ได้เข้าร่วมพิธีถวายราช
สักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 
2562  ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ช้ัน 2 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 
ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการ
วางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญยิง่ อันน าไปสู่การวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วม
พิธี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสาร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนพร้อมใจกันรวมพลังและลงมือท าความดีด้วยหัวใจ เนื่องในปีมหามงคล ที่จะได้
ร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามราชประเพณี โดยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป  
        ภายในงานได้จัดแสดงผลงานชองชุมชนที่เป็นวิถีชีวิติชาวบ้านท้องถิ่นโดยสานต่อนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
คัดแยกและการก าจัดขยะ ของชาวบ้านที่เกิดผลตอบรับต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น รวมถึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนด้วย 



โครงการความร่วมมือการรณรงคป้์องกนัโรคพิษสุนัขบา้ ประจ าปี 2562 

ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม

พระราชปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ

วลยัลกัษณอ์คัรราชกุมารี 

            ในวันท่ี 25-28 มีนาคมพ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบางเก่าจัดท าโครงการสัตว์ปลอดสัตว์โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นทีใ่ห้บริการท าหมัน การฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง ในการกระตุ้น
ให้ประชาชนน าสุนัขท่ีอยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนให้มากท่ีสุด สุนัขท่ีได้รับการฉีดวัคซีนจะมีภูมคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตลอดจนการบริการการท าหมัน เพื่อเป็นการลดการเพิ่มจ านวนของสัตว์ที่
ไม่ต้องการ โดยลงพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลบางเก่าทั้ง 9 หมู่บ้าน  



ขา่วประชาสมัพนัธ ์

  
รับสมัครเด็กนักเรียน 
                 เทศบาลต าบลบางเก่า ได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัครเด็กเข้าเรียนเพื่อท าการคัดเลือกให้เข้าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี พ.ศ. 2562 จึงขอให้ผู้ปกครองน าบุตรหลานท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง 
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2- 3 ปีบริบูรณ์) โดยน าหลักฐานการสมัคร ดังนี้ สูติบัตร 
ทะเบียนบ้าน สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ และต้องน าตัวเด็กมาแสดงตัว ในวันยื่นใบสมัคร ส านักงานเทศบาล
ต าบลบางเก่า ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ในวันเวลาราชการ 
 

  
กิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ต าบลบางเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 
          วันท่ี 13 เมษายน  ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังก าหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุ-แห่งชาติอีก
ด้วย เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยท า
คุณประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่นด้วยกันทั้งนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพต่อผู้สูงอายุในต าบลและเป็นการ
อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางเก่าได้ด าเนินการจัดงานประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ
และประเพณีวันสงกรานต์ขึ้น ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุในต าบลบางเก่า เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจกับผู้สูงอายุในการด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสามารถเป็นการยึดเหนี่ยวใจลูกหลานในต าบลต่อไป 
ในวันน้ันจะให้ผู้สูงอายุในต าบลได้พบปะท ากิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และ
รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีก าหนดวันจัดงาน ในวันท่ี 13 เมษายน  พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาริมน้ าวัดบ้าน
ท่า 
 
 
 
 
 
 
 



สาระนา่รู ้ 

ขยะ Zero Waste 
เหลอืศูนย์ 

        "ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)" เป็นแนวคิดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ซึ่งเป็นแนวทางในการลด
การเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ท าให้ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ ซึ่งหัวใจส าคัญของแนวคิด
ขยะเหลือศูนย์ คือ การจัดการขยะท่ีต้นทาง เน้นการลดขยะ การใช้ซ้้า และการคัดแยกเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ ก่อนน้าไป
ก้าจัด ซึ่งแตกต่างจากการจัดการขยะในปัจจุบันที่เน้นการก าจัดหรือจัดการขยะที่ปลายทาง มากกว่าการแก้ไขที่ต้นทาง 
โดยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านของเราเอง และทุกคนในครอบครัวลงมือท าได้ทันที ด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่  

เป็นจรงิได ้ เริ่มต้นทีบ่า้นทา่น 

 1. Reduce คือ ลดการใช้ บริโภคแบบพอเพียง ละเว้นของฟุ่มเฟือย เลือกใช้สินค้าที่สามารถน ากลับมา เช่น ลดการใช้
ถุงพลาสติก พกแก้วน้ าส่วนตัว หันมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน ซื้อสินค้าชนิดเติม ใช้กล่องโฟมย่อยสลายได้ หลีกเลี่ยงสินค้า
ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์หลายชั้น ใช้ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แทนการใช้กระดาษทิชชู ซื้อของจ านวนน้อยไม่รับถุง 
 
2. Reuse คือ การใช้ซ้้า น ากลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การน าขวด
แก้วมาใช้ซ้ า น ากระดาษมาใช้ให้ครบทั้ง 2 หน้า ซ่อมแทนการซื้อใหม่ การบริจาคเสื้อผ้าแทนการทิ้ง การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ า
หลายครั้งก่อนท้ิง เช่านิตยสารหรืออ่านอีบุ๊ค  
 
3. Recycle คือ การน้ากลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก และโลหะ/อโลหะ 
ออกจากขยะประเภทอ่ืน ๆ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ น าขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ท าน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ผลิต
แก๊สชีวภาพ  

          นอกจากนี้ หลายคนคงเคยเห็นถังขยะหลากสีที่ตั้งเรียงกันอยู่ 
และเกิดอาการทิ้งมั่วเพราะไมแ่นใ่จวา่สีไหนควรจะทิ้งอยา่งไร ซึ่งถังขยะ
โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ ถังขยะมีพิษ (สีเทา ฝาแดง) 
ถังขยะย่อยสลาย (สีเขียว) ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) และถังขยะ
ทั่วไป (สีฟ้า) ซ่ึงการทิ้งตามประเภทถังขยะเหล่านี้ จะท าให้ง่ายต่อการ
ไปก าจัดต่อไป 
          บางคนอาจจะคิดว่าแค่แยกขยะจะช่วยอะไรได้มากมาย แต่
ความจริงแล้วการแยกขยะก่อนทิ้งมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศ ขยะอันตรายก็ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกวิธี ลดปัญหาหรือมลพิษต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งหากทุก
ครอบครัวเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพียงเท่าน้ีก็จะช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน้าไปก้าจัดให้มีปริมาณน้อยลง และเป็น
การลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหน่ึงด้วย 
 ที่มา Hilight kapook.com 

 จาก......กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 




