
สังคมรักษ์โลก
เทศบาลตำบลปริก  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

สังคมรักษโลก

ชาย 2,577 คน
(48.23%)

หญิง 2,766 คน
(51.76%)

จำนวน

       ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด
5,343 คน

0-4 ป 86 คน (1.61%)
5-9 ป 401 คน (7.51%)
10-14 ป 436 คน (8.16%)
15-19 ป 432 คน (8.09%)
20-24 ป 168 คน (6.89%)
25-29 ป 394 คน (7.37%)

30-34 ป 412 คน (7.71%)
35-39 ป 431 คน (8.07%)
4.-44 ป 421 คน (7.88%)
45-49 ป 390 คน (7.30%)
50-54 ป 402 คน (7.52%)
55-59 ป 316 คน (5.91%)

หญิงตั้งครรภ 7 คน (0.26%)
ผูสูงอายุ 903 คน (16.90%)
ผูปวยจิตเวช 29 คน (0.54%)
ผูปวยโรคเรื้อรัง 837 คน (15.66%)
ผูดอยโอกาส 25 คน (0.48%)
ผูพิการ 157 คน (2.93%)

- การจัดการขยะภายในครัวเรือน 
   1,199 ครัวเรือน (93.59%)
- การจัดใหมีภาชนะรองรับขยะ 
   742 ครัวเรือน (57.92%)
- การใชบริการเก็บขยะในพื้นที่ 
   (ชุมชน เอกชน หรือบริการ
   สาธารณะโดยรัฐ) 
   715 ครัวเรือน (55.81%)
- การคัดแยกขยะ 460 ครัวเรือน 
   (35.09%)

- การจัดการพลังงานและอนุรักษพลังงาน 
   1,091 ครัวเรือน (85.16%)
- ไฟฟาผลิตเอง (พลังงานแสงอาทิตย 
   พลังงานลม พลังงานน้ำ) 5 ครัวเรือน 
   (0.39%)
- ใชพลังงานทดแทน เชน กาซชีวภาพ 
   ถานอัดแทง พลังงาน 39 ครัวเรือน 
   (3.04%)
- ลดการใชไฟฟาในบางชวงเวลา 
   926 ครัวเรือน (72.28%)

1,281

- สำรวจและจัดทำ
  ขอมูลขยะชุมชน

- นำใชขอมูลขยะ
  ในการจัดทำแผน

- นำใชขอมูลการลดปริมาณ
  คารบอนไดออกไซด

- นำใชขอมูลโซลาเซลล
  ในการจัดทำแผน

การนำใชและการจัดเก็บขอมูล
- หนุนเสริมการเรียนรู
  เพื่อปรับวิธีการการ
  จัดการตามสถานการณ

“เมืองแหงตนไม  เมืองไรมลพิษ

เมืองพิชิตพลังงาน  เมืองแหงการบริโภคที่ยั่งยืน”

“เมืองแหงตนไม  เมืองไรมลพิษ

เมืองพิชิตพลังงาน  เมืองแหงการบริโภคที่ยั่งยืน”

- รณรงคเร่ืองการอนุรักษพลังงาน ไดแก การใชโซลาเซลล 
  การใชแกซชีวภาพ และการลดการใชไฟฟา โดยโตะอิหมามและ
  แกนนำจิตอาสา
- พัฒนาครัวเรือนตนแบบ

- ใชโซลาเซลลใน 5 แหง คือ 1.สำนักงานทต.ปริก 2.โรงเรียน
  เทศบาลตำบลปริก 3.ศูนยเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
  4.ครัวเรือนอาสาและศาสนสถาน 5.ระบบผลิตน้ำประปา ทต.ปริก

- ฝกอบรมครัวเรือนอาสาสมัครพัฒนาเปนตนแบบ
  จำนวน 120 ครัวเรือน

- มีครัวเรือนตนแบบอนุรักษพลังงาน  5 ครัวเรือน

การพัฒนาตนแบบเพื่อขยายผล

- จัดทำหลักสูตรคัดแยกขยะและอนุรักษพลังงาน

- จัดตั้งคณะทำงาน - สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

- สนับสนุนใหโรงเรียน ครัวเรือน มัสยิด 
  คัดแยกขยะและอนุรักษพลังงาน

- จนท.ทต.ปริก เปนวิทยากรเรื่องการอนุรักษพลังงาน
  ใหกับคนในชุมชน
- ฝกอบรมอาสาสมัคร แกนนำ และคนในชุมชน
- การรณรงคการจัดการขยะและอนุรักษพลังงาน

เรียนรูจากการปฎิบัติจริง

- สรางการเรียนรูจากมัสยิดตนแบบ และครัวเรือนตนแบบ
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เยาวชน

- สรางการเรียนรูใหกับเด็กเเละเยาวชน
- การศึกษาดูงาน - การจัดทำบัญชีพลังงานครัวเรือน

- สาธิต การใชพลังงานทดแทน
- สงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

- แยกขยะเปยกอินทรียเปนปุย

สังคมคนดี สังคมเอื้ออาทร

- รณรงคการบริจาคขยะมีคาใหมัสยิด
- ชี้แจงคณะกรรมการชุมชน 
  และคณะกรรมการมัสยิด

- แกนนำจิตอาสาชี้แนะแนวทาง
  การดำเนินงานใหกับคนในชุมชน

- มีเครือขายการทำงานกับ 
  ปตท. (จำกัด) มหาชน, 
  ม.ทักษิณ, ม.สงขลานครินทร, 
  มูลนิธิโคคา-โคลารณรงคสรางแนวรวม

ดำเนินงานในพื้นที่

ปตท.
โรงเรียน

เทศบาลตำบลปริก

- การจัดตั้งกองทุนขยะมีบุญ 5 มัสยิด
  มัสยิดนูรุลอามีน  มัสยิดดาหรนอาหมัน 
  มัสยิดมูฮิบบีน มัสยิดกลางทุงออก มัสยิดดารุลเราะหมะห

- รายไดจากการจำหนายขยะบริจาคเปนคาใชจาย
  ในมัสยิดและชวยเหลือผูปวย/ผูยากไร

- แกนนำจิตอาสาดูแลชวยเหลือและ
  ใหคำแนะนำการซื้อและใชอุปกรณ
  ไฟฟาประหยัดพลังงาน

ใชกองทุน ขอมูลจากการสำรวจ TCNAP

- การทำขอตกลงไมใชถุงพลาสติก
  และโฟมในชุมชน
- นำใช 5 ยุทธศาสตรเมืองคารบอนต่ำ

- ใชนโยบายขยะและประหยัดพลังงาน
  ประเมินผลการปฏิบัติงานของ จนท.

การบริหารจัดการ
โดยใชขอตกลง กติกา

- กำหนดใหการคัดแยกขยะและการอนุรักษพลังงาน
  เปนนโยบายของชุมชน

เทศบาลตำบลปริก

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร

คณะกรรมการมัสยิด

- กำหนดมาตราการดานการจัดการขยะและอนุรักษพลังงาน

- จัดตั้งธนาคารขยะ
- สวัสดิการชวยเหลือ

- รณรงคการใชปุยอินทรีย

กองทุนขยะมีบุญ
มัสยิดตลาดใต-กลาง

ครัวเรือนจัดการขยะสูพลังงาน
ทดแทน (นายอาหลี)

ครัวเรือนจัดการขยะสู
พลังงานทดแทน 
(นายซาการียา)

ศูนยเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตำบลปริก (ILC 3)

ศูนยเรียนรูครัวเรือนอาสาและ
ศาสนสถาน (มัสยิดตนแบบ) 
ในเขตเทศบาลตำบลปริก (ILC 4)

ศูนยเรียนรูประปาชุมชนเทศบาล
ตำบลปริก (ILC 5)
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Health Indicators


