อธิบดี สถ. ปลื้ม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เริ่มต้นปีใหม่รวมพลังทดแทนคุณแผ่นดิน อุทิศตนดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เดินหน้ารวมพลังทาความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศ ตน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ ภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยเชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะตามประเภทต่างๆด้วย
เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร และเป็นผู้นาในการสร้างจิตสานึก
ให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตาบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ซึ่งอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง
ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง
จนทาให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกัน
ดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ โดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้า Reuse
และนามาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle รวมถึงเป็นผู้นาในการปลูกฝังจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่ม
เป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อธิบดีได้กล่าวยกตัวอย่างกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
ว่า สาหรับทางเหนือ เช่น ที่จังหวัดกาแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และร่วมกันทากิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
หรือทางองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จั๊ว จังหวัดแพร่ เทศบาลตาบลแม่ปิง
และเทศบาลตาบลป่าซาง จังหวัดลาพูน ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกว่า 1000 คน มาช่วยกันทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันอย่างพร้อมเพรียง
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-2ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วม 20 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล,) และร่วมกันทากิจกรรมเก็บขยะ สร้างจิตสานึก
ในการคัดแยกขยะให้แก่ผู้ที่มาร่วมทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ หรือทางจังหวัดชัยภูมิ เช่น เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทอง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ตั้งแต่เด็กเยาวชนอายุ 7 ปีขึ้นไปมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ทางด้านภาคใต้ เช่น ที่จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฯจัดกิจกรรม ทาบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองพังงา พร้อมกับเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีการแจกหนังสือ
เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและร่วมกิจ กรรมเก็บขยะ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ผู้บริห ารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก หรือทางองค์การบริหารส่วนตาบลกาบัง จังหวัดยะลา ได้มีการ รณรงค์
ใช้ ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโตในกิจ กรรมทาบุญตักบาตรในวั นขึ้นปีใหม่ และร่วมกันทากิจกรรมเก็บกวาดขยะ คัดแยก ขยะ
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมด้วย ส่วนทางองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกตุ จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตาบลท่าระย้า
องค์การบริหารส่วนตาบลนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน เทศบาลตาบลกะเปอร์ เทศบาลตาบลปากน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระนองกว่า 10 พื้นที่ ก็มีอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า1500 คน มาร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาในการทากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ ด้วยเช่นกัน
และในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีการเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วม 2,000 คน เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี เทศบาลตาบลท่าศาลา
ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า 500 คน หรือองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเนินทราย จังหวัดตราด ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า 300 คน หรือในจังหวัดจันทบุรี ที่มีนายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มาร่ ว มเปิ ด ตั ว อาสาสมั ค รท้ อ งถิ่ น รั ก ษ์ โ ลก (อถล.) โดยร่ ว มท าบุ ญ ใส่ บ าตรในวั น ขึ้ น ปี ใ หม่
และร่วมกันสร้างจิตสานึกในการทิ้งขยะลงถุง คัดแยกขยะ เก็บขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงในจังหวัดสระบุรี ที่มีการจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ให้พี่น้องประชาชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันทาความสะอาดพื้นที่บริเวณกิจกรรม
ทาบุญตักบาตรและพื้นที่โดยรอบ เพื่อปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายในการรณรงค์
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ได้อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน ซึ่งในตอนนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์ โ ลก (อถล.) แล้ ว กว่า 15,000 คน และเพื่ อให้ เกิ ดสิ่ งที่ดี ๆ ต่อประเทศชาติและเป็นสิ ริม งคลต่อ ทุกคนร่ ว มกั นนั้ น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น โดยผู้ น าองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น จึงได้ใช้โ อกาสวันขึ้นปีใ หม่ 1 มกราคมที่ผ่ านมา
เปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันทาความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสา
ในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของพวกเรา เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่แผ่นดินไทย
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-3สาหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น ทุก แห่ งทั่ ว ประเทศ และสามารถติด ตามการประชาสั ม พันธ์ต ามสื่ อต่า งๆ เช่น เว็บ ไซต์ ขององค์ก ร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงป้ายประกาศในสถานที่ต่างๆ ได้เช่นกัน อธิบดีกล่าวในตอนท้าย

ณ วันที่ 2 มกราคม 2561

