
อธิบดี สถ. ปลื้ม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เริ่มต้นปีใหม่รวมพลังทดแทนคุณแผ่นดิน อุทิศตนดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
  
 
 
 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เดินหน้ารวมพลังท าความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตน 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ ภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยเชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะตามประเภทต่างๆด้วย 
เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะอินทรีย์หรือเศษอาหาร และเป็นผู้น าในการสร้างจิตส านึก
ให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ต าบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ซึ่งอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง 
ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง  
จนท าให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. เพ่ือร่วมมือกัน
ดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ โดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ า Reuse  
และน ามาผลิตเพ่ือใช้ใหม่ Recycle รวมถึงเป็นผู้น าในการปลูกฝังจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่ม
เป็นเครือข่ายเพ่ือช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 อธิบดีได้กล่าวยกตัวอย่างกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
ว่า ส าหรับทางเหนือ เช่น ที่จังหวัดก าแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และร่วมกันท ากิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย  
หรือทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จั๊ว จังหวัดแพร่ เทศบาลต าบลแม่ปิง 
และเทศบาลต าบลป่าซาง จังหวัดล าพูน ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกว่า 1000 คน มาช่วยกันท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมกันอย่างพร้อมเพรียง  
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 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาร่วม 20 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล,) และร่วมกันท ากิจกรรมเก็บขยะ สร้างจิตส านึก 
ในการคัดแยกขยะให้แก่ผู้ที่มาร่วมท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ หรือทางจังหวัดชัยภูมิ เช่น เทศบาลต าบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ตั้งแต่เด็กเยาวชนอายุ 7 ปีขึ้นไปมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  
 ทางด้านภาคใต้ เช่น ที่จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฯจัดกิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองพังงา พร้อมกับเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีการแจกหนังสือ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและร่วมกิจกรรมเก็บขยะ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก หรือทางองค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง จังหวัดยะลา ได้มีการ รณรงค์ 
ใช้ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโตในกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ และร่วมกันท ากิจกรรมเก็บกวาดขยะ คัดแยกขยะ
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมด้วย ส่วนทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกตุ จังหวัดปัตตานี  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าระย้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน เทศบาลต าบลกะเปอร์ เทศบาลต าบลปากน้ า 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนองกว่า 10 พ้ืนที่ ก็มีอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า1500 คน มาร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมนี้ ด้วยเช่นกัน 
 และในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีการเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วม 2,000 คน เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี เทศบาลต าบลท่าศาลา 
ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า 500 คน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเนินทราย จังหวัดตราด ก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กว่า 300 คน หรือในจังหวัดจันทบุรี ที่มีนายวิทูรัช ศรีนาม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มาร่วมเปิดตัวอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยร่วมท าบุญใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่  
และร่วมกันสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะลงถุง คัดแยกขยะ เก็บขยะ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงในจังหวัดสระบุรี ที่มีการจัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day ให้พ่ีน้องประชาชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณกิจกรรม
ท าบุญตักบาตรและพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 อธิบดีกล่าวเพ่ิมเติมว่า อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายในการรณรงค์
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ได้อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน ซึ่งในตอนนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) แล้วกว่า 15,000 คน และเพ่ือให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ต่อประเทศชาติและเป็นสิริมงคลต่อทุกคนร่วมกันนั้น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ใช้โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคมที่ผ่านมา  
เปิดตัวอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันท าความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสา
ในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของพวกเรา เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่แผ่นดินไทย 
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 ส าหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ยังสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ และสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ขององค์กร ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงป้ายประกาศในสถานที่ต่างๆ ได้เช่นกัน อธิบดีกล่าวในตอนท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วันที่ 2 มกราคม 2561 
 
 

          

          

          

      

         


