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ขยะ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับขยะ 
 1.1 ความหมายของขยะ 
 ขยะ หมายถึง สิ่งของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต การบริโภคซึ่งมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปหรือ
เสื่อมสภาพจนไม่สามารถน ามาใช้งานได้ดังเดิม หรือไม่ต้องการใช้แล้ว มีทั้งแบบเป็นของแข็ง ของเหลว รวม
กากของเสียต่างๆ ด้วย ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ให้ความหมายว่า ขยะมูลฝอย 
หรือมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน  
 ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ขยะที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นที่มากพอจะท าให้
คนที่สัมผัสหรือใกล้ชิดได้รับอันตราย ท าให้เกิดโรคได้ ได้แก่ 1) ขยะติดเชื้อจากครัวเรือน เช่น ผ้าอ้อมส าหรับ
ผู้ป่วย หน้ากากอนามัย  หรือ 2) ขยะจากการบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทุกประเภท ทุกระดับ เช่น 
ส าลี ผ้าก๊อซ กรรไกร มีด เข็มฉีดยา ผ้าพันแผล สิ่งสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งจากร่างกายมนุษย์ หรือเศษซากสัตว์ 
จากการตรวจชันสูตร การวิจัยทดลองต่างๆ  
 1.2 แหล่งก าเนิดขยะ 
 ขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญมาจาก 3 แหล่ง 
คือ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558; กรมอนามัย, 2553) 

1) ขยะมูลฝอยจากชุมชน อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ย่านธุรกิจการค้า ตลาดสด โรงพยาบาล คลินิก 
สถานพยาบาล สถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของขยะหลากหลาย ได้แก่ เศษอาหาร เศษวัสดุ
ต่างๆ ทั้งท่ีอันตรายและไม่อันตราย ดังตัวอย่างในตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 แหล่งก าเนิดและตัวอย่างประเภทขยะมูลฝอยจากชุมชน 
 

แหล่งก าเนิด ตัวอย่างประเภทขยะตามแหล่งก าเนิด 
แหล่งที่พักอาศัย อาคาร บ้านเรือน หอพัก 
อพาร์ทเมน้ท ์อาคารชุด  

- เศษอาหาร บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากของใช้ในครัวเรือน 
กระดาษ ถุงพลาสติก หรือเศษวัสดุ เช่น เศษไม้ แก้ว โลหะ 
กระป๋อง ขวดน้ า อลูมิเนียม เศษเหล็ก เศษใบไม้  
- ขยะชิ้นใหญ่ที่หมดสภาพหรือใช้ไม่ได้แล้ว เช่น ที่นอน ตู้ 
เตียง  
- ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า 
กระป๋องสเปรย์  
- ขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมเด็กหรือผู้ใหญ่
จากครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก ผู้ป่วยติดเตียง 
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สถานที่ราชการ สถานศึกษา อาคาร
ส านักงาน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
บริษัทเอกชน เรือนจ า  

- ขยะทั่วไป เช่น กระดาษอ่อน กระดาษแข็ง พลาสติก ไม้ 
เศษแก้ว โลหะ กระป๋องอลูมิเนียม  
- ขยะชิ้นใหญ่  
- ขยะอันตราย  
- ขยะติดเชื้อ 

แหล่งธุรกิจการค้า ตลาด ห้างร้าน 
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ท สถานที่
ท่องเที่ยว ร้านซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสีรถ  

- กระดาษต่างๆ พลาสติก ไม้ เศษอาหาร แก้ว โลหะ  
- ขยะชิ้นใหญ่  
- ขยะอันตราย 

เขตก่อสร้างและรื้อถอน เช่น พ้ืนที่ก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง ที่สาธารณะ  

เศษไม้ เศษเหล็ก เศษคอนกรีต และฝุ่นขนาดต่างๆ  

 
2) ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกพืช (ไร่ นา สวน) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ภาชนะ

บรรจุสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและแมลง เศษซากพืช เศษผลผลิต (ฟางข้าว เปลือกผลไม้) ซากสัตว์ มูล
สัตว์ 

3) ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิต วัสดุ วัตถุดิบ ที่เหลือทิ้งจาก
การประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
 1.3 ประเภทและองค์ประกอบของขยะ 
 ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง เช่น ขยะเปียกกับขยะแห้ง หรือ
ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ไดอี้กกับขยะที่ต้องก าจัด หรือขยะทีเ่ผาไหม้ได้กับเผาไหม้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปสามารถ
แบ่งขยะตามลักษณะทางกายภาพได้ 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) ดังนี้ 
 1) ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) หรือขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้
เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เป็นขยะที่พบมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ เช่น 
เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ 
หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่มาจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสดและ
การเกษตรกรรม  
 2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ พบมากเป็นอันดับที่สอง ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมด เช่น แก้ว 
กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ 

3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิด
ต่างๆ ที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของวัตถุระเบิด วัตถุ
ไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง ขยะอันตรายพบได้น้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 3 ของ
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ปริมาณขยะทั้งหมด ตัวอย่างขยะเหล่านี้ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่  
ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 

4) ขยะท่ัวไป (General waste) คือ ขยะประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 3 ลักษณะข้างต้น เป็นขยะที่
ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร อลูมิเนียมฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น  

 

องค์ประกอบและลักษณะของขยะ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบและลักษณะของขยะแต่ละประเภท 

 
2. สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะในชุมชน 

สถานการณ์ขยะในที่นี้ จะให้ความส าคัญกับขยะมูลฝอยที่มีแหล่งก าเนิดจากชุมชน โดยแบ่งเป็น
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะพลาสติก โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2565ข) 
 2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน 

ปี พ.ศ. 2564 มีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน หรือ 68,434 ตัน/วัน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 16,771 ตัน/วัน รองลงมาเป็นภาคกลาง 16,635 ตัน/วัน 
กรุงเทพมหานคร 12,214 ตัน/วัน ภาคใต้ 8,304 ตัน/วัน ภาคตะวันออก 6,272 ตัน/วัน ภาคเหนือ 4,904 ตัน/
วัน และภาคตะวันตก 3,334 ตัน/วัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1.03 กิโลกรัม/คน/วัน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2565ข) 

ขยะท่ัวไป

ขยะที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มกับการน้ามาใช้ใหม่หรือใช้ซ า้ 
เช่น ถุงพลาสตติก กล่องโฟม แต่สามารถน้าไปแปรรูป
เป็นพลังงาน เพื่อลดปริมาณการก้าจัดที่ปลายทางได้  

ขยะรีไซเคิล

เศษวัสดุเหลือใช้ แก้ว กระป๋อง กระดาษ พลาสติก เศษ
โลหะ อลูมิเนียม เศษเหล็ก ที่น้าไปขายให้กับร้านรับซื อ
ของเก่า หรือน้ามาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่น การท้ากระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ 

ขยะย่อยสลายหรือขยะอินทรีย์ 

ขยะที่เน่าเสีย สามารถย่อยสลาย เช่น เศษผัก ผลไม้ 
เศษอาหาร เศษเนื อสัตว์ เปลือก หัวปลา อาหารทะเล 
ที่สามารถน้ามาใช้ท้าปุ๋ย หรือเป็นอาหารสัตว์ได้   

ขยะอันตราย 

ซาก บรรจุภัณฑ์ ที่ปนเปื้อนวัตถุอันตราย เช่น หลอดไฟ 
ขวดสเปรย์ บรรจุภัณฑ์ที่ใส่พวกสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 
มด แมลง ขยะประเภทนี แม้มีปริมาณน้อย แต่ควรที่จะ
ส่งไปก้าจัดอย่างถูกวิธี 

องค์ประกอบของขยะ
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 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นถูกคัดแยกเพ่ือน ากลับไปใช้ประโยชน์ จ านวน 7.89 ล้านตัน (ร้อยละ 32) 
ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือ จ านวน 17.09 ล้านตัน ถูกจัดการในครัวเรือน หรือถูกเก็บรวบรวมและน าไปก าจัด 
โดยขยะมูลฝอย จ านวน 9.28 ล้านตัน (ร้อยละ 37) ถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ขณะทีข่ยะมูลฝอย
อีก 7.81 ล้านตัน (ร้อยละ 31) ถูกก าจัดในครัวเรือนหรือถูกน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ดัง
ภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยประมาณร้อยละ 69 ถูกน ามาใช้ประโยชน์และถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล   

 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการจัดการในปี พ.ศ. 2560-2564 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, (2565ข) 

 2.2 สถานการณ์ของเสียอันตราย 
 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยปี พ.ศ. 2564 ปริมาณของเสียอันตรายมี
ประมาณ 669,518 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 435,187 ตัน (ร้อย
ละ 65) และของเสียอันตรายประเภทอ่ืนๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ 
ประมาณ 234,331 ตัน (ร้อยละ 35) ซ่ึงของเสียอันตรายในชุมชนถูกคัดแยกและรวบรวมไปก าจัดอย่างถูกต้อง
เพียง 147,294 ตัน (ร้อยละ 22) ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นและปริมาณการก าจัด ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, (2565ข) 

 
 2.3 สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
90,009.23 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ถึงร้อยละ 87 ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 47,962 ตัน (ภาพที่ 4) 
เป็นมูลฝอยที่เกิดจากสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน สถานพยาบาลสัตว์ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด (Quarantine Facilities) และสถาน
บริการฉีดวัคซีน รวมไปถึงมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งจากศูนย์แยกกักในชุมชน (Community 
Isolation) และผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว บรรจุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกบรรจุอาหาร ขวดน้ าดื่ม กระดาษช าระที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง น้ ามูก น้ าลายของ
ผู้ป่วย รวมถึงชุดตรวจ COVID-19 หรือ ATK ที่ใช้แล้ว 
 มูลฝอยติดเชื้อเหล่านี้ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง 81,774.67 ตัน (ร้อยละ 90.85) ส่วนใหญ่ถูกก าจัด
โดยวิธีการเผาด้วยเตาเผาของภาครัฐและเอกชน และบางส่วนถูกก าจัดด้วยระบบการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า ซึ่ง
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เพ่ิมมากขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อในปี พ.ศ. 2564 อยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นกว่าศักยภาพของเตาเผา
มูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่ และยังมีมูลฝอยติดเชื้อบางส่วนปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
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ภาพที่ 4 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นและได้รับการก าจัด ในปี พ.ศ. 2559-2564 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, (2565ข) 

 
 2.4 สถานการณ์ขยะพลาสติก 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ขยะพลาสติกมีปริมาณเพ่ิมขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และมาตรการต่างๆ ได้แก่ Work From Home และการห้ามนั่งรับประทานอาหารใน
ร้านอาหาร ท าให้ประชาชนสั่งอาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน ใช้บริการส่งอาหารเพ่ิมมากขึ้น ใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกมากข้ึน โดยปี พ.ศ. 2564 ขยะพลาสติกมีประมาณ 2.76 ล้านตัน (ร้อยละ 11) ส่วนใหญ่เป็นพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) ประมาณ 2.13 ล้านตัน เช่น ถุงร้อนถุงเย็น ถุงหูหิ้ว แก้วพลาสติก 
หลอดพลาสติก กล่องพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งถูกก าจัดด้วยการฝังกลบ/เตาเผาขยะ/การเทกอง
บนพื้น ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 0.55 ล้านตัน (ร้อยละ 20) และขยะทีไ่ม่ได้
รับการจัดการและตกค้างในสิ่งแวดล้อม ประมาณ 0.08 ล้านตัน (ร้อยละ 3)  

3. แนวคิดการจัดการขยะ 
หลักการจัดการขยะมูลฝอย เน้นการด าเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางของขยะ ใน 4 

ส่วนส าคัญ ได้แก่ (1) การลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด (2) การน ากลับมาใช้ประโยชน์  ทั้งการใช้ซ้ า การ
หมุนเวียนมาใช้ใหม่ หรือท าปุ๋ยหมัก (3) การน าไปใช้เป็นพลังงาน และ (4) การฝังกลบ โดยอธิบายล าดับในการ
ก าจัดขยะได้ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ล าดับของการจัดการขยะ (Waste Management Hierarchy) 
ที่มา : ดัดแปลงจาก US EPA, 2022) 

 
การจัดการขยะมูลฝอยระดับชุมชน ท้องถิ่นควรมีกระบวนการในการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลาง

ทาง และปลายทาง ตลอดห่วงโซ่ดังภาพที่ 6 โดยต้นทางเน้นการลดขยะที่แหล่งก าเนิดตามหลักการในการ
จัดการปัญหาขยะ คือ การลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือเรียกว่า หลัก 3Rs ดังภาพที่ 7 และ 8 
เพ่ือให้ปลายทางเหลือขยะน้อยที่สุดที่ต้องน าไปก าจัด หลัก 3Rs มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย หรือการลดการใช้ (Reduce) โดยใช้เท่าที่จ าเป็น หลีกเลี่ยง
การใช้อย่างฟุ่มเฟือย เป็นการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง หากต้นทางมีการผลิตขยะในปริมาณที่น้อย จะท าให้
ปริมาณขยะที่ต้องเก็บรวบรวมและจัดการที่ปลายทางก็ลดน้อยลงด้วย วิธีการลดการใช้ เช่น การใช้สินค้าชนิด
เติม เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ หีบห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน การใช้ภาชนะแทนบรรจุภัณฑ์
แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น การใช้ปิ่นโต จาน และกล่องอาหาร แทนการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม 
ถุงพลาสติก ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น   

2) การลดปริมาณโดยการใช้ซ้ า (Reuse) เป็นการใช้วัสดุ สิ่งของต่างๆ ให้คุ้มค่าที่สุด โดยบ ารุงรักษา
สิ่งของนั้นๆ ให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรือการน ามาใช้ซ้ าหลายๆ ครั้ง โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น 
การใช้กระดาษ 2 หน้า การน ากล่อง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ซ้ าหลายครั้ง เป็นต้น 

3) การลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) คือ การน าวัสดุที่ยังสามารถ
น ามาผ่านกระบวนการต่างๆ หรือท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การน าเศษกระดาษ พลาสติก เศษ
เหล็ก โลหะต่างๆ มาผ่านกระบวนการหลอม แปรรูป เพ่ือให้ได้ผลผลิตอันใหม่เพ่ือการใช้งานอีกครั้ง  
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ภาพที่ 6 ห่วงโซ่การจัดการขยะ 
 

ภาพที่ 7 การลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3Rs 
ที่มา: เจษ เสียงลือชา, 2563 

 
 
 
 

ต้นทาง 
ลดการใช้ (Reduce) 
ใช้ซ้ า (Reuse) 
การน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 
การแยกขยะ 

กลางทาง 
ระบบการจัดการ 

การเก็บรวบรวม 
การเก็บขน  การขนส่งไป
ก าจัด 
 

ปลายทาง 
ระบบการก าจัด 
การฝังกลบ 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างมาตรการในการลดขยะ 
ที่มา: เจษ เสียงลือชา, 2563 

 
4. การท าแผนด้านการจัดการขยะของกองทุนสุขภาพต าบล 
 การจัดท าแผนการจัดการขยะในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการแนวทางค าถาม
ส าคัญ 4 ค าถาม คือ (ภาพที่ 9) 

 
ภาพที่ 9 ค าถามส าคัญในการจัดท าแผนการจัดการขยะ 

1 ขณะน้ีเราอยู่ที่ไหน 
(วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 

และทุนของพื้นที่)

2 เราต้องการไปที่ใด

(วางเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัด)

3 เราจะไปอย่างไร 

(ร่วมวางแผนและ
ด าเนินการ)

4 เราไปถึงหรือยัง

(ติดตามประเมินผลและ
สรุปบทเรียน)
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 จากภาพที่ 9 แสดงกรอบแนวคิดส าคัญในการท าแผน โดยมุ่งตอบค าถาม 4 ข้อ คือ 
 1) “ขณะนี้เราอยู่ไหน” เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ ตลอดห่วงโซ่ 
การจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ว่าในปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้าง ขนาดและความรุนแรง
ของปัญหามีมากน้อยขนาดไหน ปัญหาใดส าคัญที่สุด เราจะแก้ปัญหาไหนก่อน และมีการวิเคราะห์ว่าแต่ละ
ปัญหาเกิดจากสาเหตุ ปัจจัยอะไร และในพ้ืนที่มีทุนอะไรบ้าง เช่น ทุนคน ปราชญ์ชาวบ้าน ทุนทรัพยากร 
งบประมาณ ภูมิปัญญาอะไรที่เป็นปัจจัยเอื้อ ที่จะน ามาใช้ในการการแก้ปัญหานั้น  
 ในการระบุสถานการณ์ปัญหาควรมีข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุนด้วย เช่น “อัตราการผลิตขยะของ
ประชาชนในพื้นที่ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน” หรือ “จ านวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ ร้อยละ 20 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด” การก าหนดสถานการณ์ปัญหา โดยมีข้อมูลเชิงปริมาณสนับสนุนจะท าให้สามารถเห็นขนาด
ของปัญหาชัดเจน และถ้าหากมีข้อมูลย้อนหลังได้ก็จะท าให้เห็นแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหานั้นๆ ด้วย             
ในขณะเดียวกันในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ควรวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา และวิเคราะห์ปัจจัย
เอ้ือหรือทุนของพ้ืนที่ด้วย แนวทางในการวิเคราะห์ ใช้กรอบการวิเคราะห์ 3 ปัจจัยหลัก คือ  

 ปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคล เช่น ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ 
วิถีชีวิต ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านการจัดการขยะในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 
หรือคนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะว่าเป็นอย่างไร  

 ปัจจัยที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ที่อาจมีผลต่อ
การจัดการขยะ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ความเป็นพ้ืนที่เมือง ชนบท การ
ขยายตัวของเมือง การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ท าให้เกิดการใช้ขยะ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาก
ขึ้น  

 ปัจจัยที่เกี่ยวกับระบบ กลไก เช่น การด าเนินงานร่วมกันของกลุ่ม ชมรม สมาคม หน่วยงาน
ต่างๆ ในพ้ืนที่ ซ่ึงจะช่วยหนุนเสริมให้การจัดการขยะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
มากขึ้น 

 2) “เราต้องการไปที่ใด” หมายถึง การวางเป้าหมายว่าเราอยากเห็นการจัดการขยะในพ้ืนที่เป็น
อย่างไร ควรเลือกปัญหาใดมาแก้ไขก่อน แต่ละสถานการณ์ปัญหาวางเป้าหมายลดดลงหรือเพ่ิมขึน้เท่าไหร่ และ
อะไรเป็นตัวชี้วัดส าคัญ 
 ในการวางเป้าหมาย ควรมีการก าหนดข้อมูลเป้าหมายการลดหรือเ พ่ิมในเชิงปริมาณด้วย เพ่ือท าให้
เห็นว่าเราจะท าตอ้งท าแผนงาน โครงการ อะไรเพื่อให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ เช่น “ลดอัตราการผลิตขยะพื้นที่
ลงให้เลือก 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน” หรือ “เพิ่มจ านวนครัวเรือนที่ท าการแยกขยะขึ้น ร้อยละ 70” 
 3) “เราจะไปอย่างไร” หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการ กลยุทธ์ส าคัญ แผนงาน โครงการ
อะไรบ้าง ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้อ 2) และโครงการดังกล่าวใครเป็นคนท า ใช้งบประมาณจากไหน 
เท่าไหร่ โดยแนวทาง วิธีการส าคัญ ในการท าแผนงาน โครงการเพ่ือการจัดการขยะ ควรด าเนินการใน                  
5 แนวทาง ดังนี้  
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 การพัฒนาศักยภาพคน กลุ่มคน เครือข่าย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการ
จัดการแก้ปัญหา การท าให้คนมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ มีความรอบรู้ทางด้านการจัดการ
ขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

 การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึง
สิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่หมายถึงปัจจัยทางสังคมอ่ืนๆ เช่น ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
รายได้ การสื่อสาร เทคโนโลยี การขนส่ง ศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร พ้ืนที่ต้นแบบ 
เป็นต้น 

 การพัฒนานโยบายสาธารณะ การท ากฎกติกา ข้อตกลง ร่วม เช่น การมีธรรมนูญด้านการ
จัดการขยะ   

 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ การท าให้ปัญหาที่เราต้องการแก้ไขเป็นเรื่องที่ชุมชนให้ความ
ตระหนัก จนท าให้เกิดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกัน ตัวชี้วัดในการ
ประเมินชุมชนเข้มแข็งคือการมีแผน โครงการ หรือกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมจากชุมชน  

 การพัฒนาระบบ กลไก หมายถึง การใช้กลไกที่มีในพ้ืนที่มาแก้ปัญหา เช่น คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมต าบล ชมรมตาวิเศษ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
เป็นต้น 

 แนวทางวิธีการเดิมๆ ที่เคยท ามาแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ หรือท าให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้ ในครั้งต่อไปก็ไม่ควรจะท าตามวิธีนั้นอีก ควรมีวิธีการ แนวทางใหม่ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
มากขึ้น  
 4) “เราไปถึงหรือยัง” คือ การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ ว่าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ตามตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร  เราจะติดตามประเมินผลกี่ครั้ง เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 
เดือน และการด าเนินงานที่ผ่านมามีบทเรียนอะไรบ้าง 
 

 การจัดท าแผนเพ่ือการจัดการขยะในชุมชนหรือท้องถิ่น ประกอบด้วย สถานการณ์และขนาด 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และโครงการ ดังรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดการขยะ 
 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดการขยะ คือ การประเมินว่าปัจจุบันในพื้นท่ีมีปัญหาเรื่องขยะ
เรื่องอะไรบ้าง ขนาดปัญหามากน้อยขนาดไหน ดังตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 ระบุสถานการณ์และขนาดของการจัดการขยะ 
 

สถานการณ ์ ขนาด ที่มาของข้อมูล 
1. ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดต่อวัน กิโลกรัม/วัน สอบถามข้อมูลจาก อบต./เทศบาล 
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สถานการณ ์ ขนาด ที่มาของข้อมูล 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเป็น
ประจ า 

ร้อยละ ค านวณจากการส ารวจเก็บข้อมูล 
 

3. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุด
ก่อนจะทิ้งไป (reuse) เช่น การใช้ถุงพลาสติกซ้ า ใช้
ขวดน้ าซ้ า ใช้กระดาษสองหน้า 

ร้อยละ ค านวณจากการส ารวจเก็บข้อมูล 
 

4. ร้อยละของครัวเรือนทีน่ าวัสดุใช้แล้วมาแปรรูป
ใช้ใหม่ (recycle) เช่น น าเศษผ้ามาท าถุงผ้า ผ้าเช็ด
เท้า 

ร้อยละ  ค านวณจากการส ารวจเก็บข้อมูล 
 

5. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก 
เช่น การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ 

ร้อยละ ค านวณจากการส ารวจเก็บข้อมูล 
 

6. จ านวนกลุ่ม หรือเครือข่ายการจัดการขยะใน
หมู่บ้านและชุมชน 

จ านวนกลุ่ม 
เครือข่าย 

สอบถามข้อมูลจาก อบต./เทศบาล 

7. ร้อยละของหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มแีละใช้
มาตรการด้านการจัดการขยะ 

ร้อยละ สอบถามข้อมูลจาก อบต./เทศบาล 

 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 
 

1. ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดต่อวัน 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดต่อวัน 
2. ค านิยาม ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดต่อวัน หมายถึง จ านวนของเหลือทิ้งจากการใช้

สอย ทั้งการอุปโภค บริโภคและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากครัวเรือน ที่ถูกเก็บ
รวบรวมต่อวัน โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วิธีการเก็บข้อมูล ส ารวจเก็บข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล - องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

- เทศบาล 
5. วิธีการค านวณ ปริมาณของขยะครัวเรือนที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวมรวมได้ทั้งหมดต่อ

วัน (กิโลกรัม) 
 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเป็นประจ า 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเป็นประจ า 



13 

 

2. ค านิยาม ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเป็นประจ า หมายถึง จ านวนของครัวเรือนทีแ่ยกขยะ
ตามประเภทของการจัดการ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได้ ขยะอันตราย 
โดยคัดแยกทุกครั้งที่มีขยะเกิดขึ้นในครัวเรือน  

3. วิธีการเก็บข้อมูล ส ารวจเก็บข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล หัวหน้าครัวเรือน/ตัวแทนสมาชิกครัวเรือนในชุมชน 
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนครัวเรือนที่มกีารคัดแยกขยะ 

B = จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 
การค านวณ : (A/B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนครัวเรือนที่มกีารคัดแยกขยะ 30 ครัวเรือน 
B = จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 250 ครัวเรือน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น ((30/250) x 100) = 12 
ดังนั้น ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ ร้อยละ 12 

 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไป (reuse) เช่น การใช้ถุงพลาสติกซ้ า ใช้ขวดน้ าซ้ า 
ใช้กระดาษสองหน้า 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไป (reuse)  
2. ค านิยาม ครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไป (reuse) หมายถึง จ านวนของ

ครัวเรือนที่น าสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกใช้งานไปแล้ว และยังสามารถใช้
งานได้ กลับมาใช้อีกอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้ถุงพลาสติกซ้ า ใช้ขวดน้ าซ้ า ใช้
กระดาษสองหน้า 

3. วิธีการเก็บข้อมูล ส ารวจเก็บข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล หัวหน้าครัวเรือน/ตัวแทนสมาชิกครัวเรือนในชุมชน 
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไป 

B = จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 
การค านวณ : (A/B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนครัวเรือนทีใ่ช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไป 22 ครัวเรือน 
B = จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 250 ครัวเรือน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น ((22/250) x 100) = 8.8 
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ดังนั้น ครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไป ร้อยละ 8.8 
 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่น าวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle)  
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของครัวเรือนทีน่ าวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle)  
2. ค านิยาม ครัวเรือนทีน่ าวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ หมายถึง จ านวนของครัวเรือนที่น า

สิ่งของ วัสดุต่างๆ ที่ถูกใช้งานจนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว แต่ยังมีประโยชน์อยู่ มา
แปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เช่น น าเศษผ้ามา
ท าถุงผ้า ท าผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น 

3. วิธีการเก็บข้อมูล ส ารวจเก็บขอ้มูล 
4. แหล่งข้อมูล หัวหน้าครัวเรือน/ตัวแทนสมาชิกครัวเรือนในชุมชน 
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนครัวเรือนที่น าวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ 

B = จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 
การค านวณ : (A/B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนครัวเรือนทีน่ าวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ 15 ครัวเรือน 
B = จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 250 ครัวเรือน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น ((15/250) x 100) = 6 
ดังนั้น ครัวเรือนทีน่ าวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ ร้อยละ 6 

 
5. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก  
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้ประโยชน์จากขยะเปียก เช่น การท าปุ๋ยหมัก การ
ท าน้ าหมักชีวภาพ 

2. ค านิยาม ครัวเรือนที่มีการใช้ประโยชน์จากขยะเปียก หมายถึง ครัวเรือนที่น าขยะที่เน่าเสีย
และย่อยสลายได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ มาใช้
ประโยชน์ ด้วยการหมักท าปุ๋ย ท าน้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ 

3. วิธีการเก็บข้อมูล ส ารวจเก็บข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล หัวหน้าครัวเรือน/ตัวแทนสมาชิกครัวเรือนในชุมชน 
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก 

B = จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 
การค านวณ : (A/B) x 100 
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ตัวอย่างการค านวณ 
A = จ านวนครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก 35 ครัวเรือน 
B = จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งหมด 250 ครัวเรือน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น ((35/250) x 100) = 14 
ดังนั้น ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก ร้อยละ 14 

 
6. จ านวนกลุ่ม หรือเครือข่ายการจัดการขยะในหมู่บ้านและชุมชน 
 

1. ช่ือสถานการณ์ จ านวนกลุ่ม หรือเครือข่ายการจัดการขยะในหมู่บ้านและชุมชน 
2. ค านิยาม กลุ่ม หรือเครือข่ายการจัดการขยะในหมู่บ้านและชุมชน หมายถึง ผลรวมของ

กลุ่ม และเครือข่ายการจัดการขยะ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มสหกรณ์รับซื้อขยะ
มูลฝอย กลุ่มผู้รับซื้อของเก่า กลุ่มธนาคารขยะ กลุ่มท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 
เป็นต้น 

3. วิธีการเก็บข้อมูล ส ารวจเก็บข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล - องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

- เทศบาล 
5. วิธีการค านวณ นับจ านวนกลุ่ม เครือข่ายในพ้ืนที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในหมู่บ้านและชุมชน 

 
7. ร้อยละของหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มแีละใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ 
 

1. ช่ือสถานการณ์ ร้อยละของหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ 
2. ค านิยาม หมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ หมายถึง หมู่บ้านหรือ

ชุมชนที่มีและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการขยะ เช่น ขยะแลกไข่ การไม่ใช้
พลาสติกและโฟม การมีจุดทิ้งขยะแยกประเภทในชุมชน การก าหนดวันส าหรับ
เก็บรวบรวมขยะแต่ละประเภท 

3. วิธีการเก็บข้อมูล ส ารวจเก็บข้อมูล 
4. แหล่งข้อมูล - องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

- เทศบาล 
5. วิธีการค านวณ A = จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ 

B = จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนทั้งหมด 
การค านวณ : (A/B) x 100 
ตัวอย่างการค านวณ 
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A = จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ 2 หมู่บ้าน 
B = จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน 
จากสูตรค านวณ (A/B) x 100 
เพราะฉะนั้น ((2/10) x 100) = 20 
ดังนั้น หมู่บ้าน ชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ ร้อยละ 20 

 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 1 ปี ในการด าเนินงานจัดการขยะ 
 

 การระบุค่าเป้าหมาย ให้ระบุค่าร้อยละเพ่ิมหรือลดจากขนาดของสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชน
ที่ระบุไว้ เช่น ระบุขนาดของสถานการณ์ไว้ “ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก ร้อยละ 25” โดยการระบุค่า
เป้าหมายต้องเพ่ิมขึ้นจากเดิม เช่น “เพ่ิมครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก ร้อยละ 45” (หมายความว่าเพ่ิมขึ้น
จากเดิมร้อยละ 20 เพราะเดิมมีขนาดของสถานการณ์ร้อยละ 25 ในแผนมีวัตถุประสงค์จะท าให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายร้อยละ 45) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 แต่หากสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนข้อใดไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ การระบุค่า
เป้าหมายในข้อนั้นให้เว้นว่างไว้ (หมายความว่าในแผนไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะท า) 
 

ตารางท่ี 3 การระบุวัตถปุระสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 1 ปี ในการด าเนินงานจัดการขยะ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 1 ปี  
(ระบุค่า) 

1. ลดปริมาณขยะทั้งหมดที่ครัวเรือน
ผลิตต่อวัน 

1. ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดต่อวัน กิโลกรัม/วัน 

2. เพ่ิมจ านวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะ
เป็นประจ า 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเป็น
ประจ า 

ร้อยละ 

3. เพ่ิมจ านวนครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่าง
คุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไป (reuse)  

3. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุด
ก่อนจะทิ้งไป (reuse) เช่น การใช้ถุงพลาสติกซ้ า 
ใช้ขวดน้ าซ้ า ใช้กระดาษสองหน้า 

ร้อยละ 

4. เพ่ิมจ านวนครัวเรือนที่น าวัสดุใช้
แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle)  

4. ร้อยละของครัวเรือนทีน่ าวัสดุใช้แล้วมาแปร
รูปใช้ใหม่ (recycle) เช่น น าเศษผ้ามาท าถุงผ้า 
ผ้าเช็ดเท้า 

ร้อยละ  

5. เพิ่มจ านวนครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์
ขยะเปียก  

5. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก 
เช่น การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ 

ร้อยละ 

6. เพิ่มจ านวนกลุ่ม เครือข่ายการ
จัดการขยะในชุมชน 

6. จ านวนกลุ่ม หรือเครือข่ายการจัดการขยะใน
หมู่บ้านและชุมชน 

จ านวนกลุ่ม 
เครือข่าย 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 1 ปี  
(ระบุค่า) 

7. เพิ่มจ านวนหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มี
และใช้มาตรการในการจัดการขยะ 

7. ร้อยละของหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มแีละใช้
มาตรการด้านการจัดการขยะ 

ร้อยละ 

 
ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดแนวทางและวิธีการส าคัญในการจัดการขยะ 
 

การจัดการขยะ มีแนวทางและวิธีการส าคัญในการด าเนินการ 5 แนวทาง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 แนวทาง/วิธีการส าคัญในการจัดการขยะ 
 

แนวทางส าคัญ วิธีการ 
1. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
 

1. การพัฒนาทักษะประชาชนในชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากขยะ
อินทรีย์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ การท าอาหารสัตว์ 
2. การพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนที่สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 3R (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) 
3. การเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคนิคทางวิชาการ เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
ให้แก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถวางแผน จัดการ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
4. การจัดท าสื่อ คลิป หนังสั้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลด้านขยะและ
การจัดการขยะอย่างถูกต้อง มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
5. ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกเรื่องหลีกเลี่ยงซื้ออาหารจานด่วน การซื้อ
สินค้าท่ีบรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ให้ความรู้แมค่้า ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหารในการลดการใช้
โฟม และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แทนโฟม ถุงพลาสติก 
7. รณรงค์ สร้างแคมเปญใช้แก้วน้ า ขวดน้ า แทนแก้ว ขวดพลาสติก 
8. การสร้างแกนน าบุคคล ครัวเรือน ต้นแบบในการลดขยะใน
ชีวิตประจ าวัน 
9. ร่วมกับร้านค้าชุมชนในการลดบรรจุภัณฑ์ โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่
ลูกค้าน าไปจากบ้าน เช่น ปิ่นโต กระเป๋า ถุงผ้า 
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
10. การรณรงค์ สร้างจิตส านึกเพ่ือลดขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือน 
หน่วยงาน องค์กร   
11. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ด าเนินการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ตาม
หลักการ 3Rs คือ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) และน ากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้ภาชนะ
หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ซ้ าในชีวิตประจ าวัน เช่น กระบอกน้ า ตะกร้า 
ปิ่นโต กล่องอาหารแบบพกพา การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ฯ 
12. สร้างจิตส านึกในการรับประทานอาหาร ไม่ให้เหลือทิ้งทั้งในครัวเรือน 
โรงเรียน 
13. สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้กระดาษ  

2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการขยะในชุมชน 

 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน ส านักงาน 
หน่วยงานภาครัฐ ศาสนสถาน 
2. สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนขยะท่ียังใช้ได้มาใช้ใหม่ เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์รับซื้อของเก่า ทั้งของท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ี
สามารถน าขยะประเภทที่หมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้สะดวก 
3. มีกลุ่ม/ศูนย์รับขยะ Recycle ในชุมชนของเอกชน 
4. สร้างต้นแบบ เช่น ครัวเรือน โรงเรียน องค์กร หน่วยงาน ในการน า
ขยะหมุนเวียนมาใช้ใหม่ การน าขยะไปใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ยหมัก น้ า
หมักชีวภาพ 
4. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ เช่น การน าเศษอาหาร
หรือผักจัดท าปุ๋ยหมัก หรือการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เชื่อมโยงกับกลุ่ม
เกษตรกรเพาะปลูกอินทรีย์ 
5. ประกวดนวัตกรรมการ recycle ในชุมชน  
6. สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากขยะ เช่น การสร้างรองเท้าจาก
ยางรถยนต์ 
7. จัดให้มีศูนย์รับซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ในชุมชน 
8. จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจด้านราคา เช่น โครงการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แก้ว 
ได้ราคาพิเศษ กิจกรรมหนึ่งแผงหนึ่งร้านหนึ่งถุงขยะอินทรีย์ 
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
9. มีศูนย์หรือกิจกรรมการบริจาคสิ่งของที่ยังสามารถใช้งานได้ ส่งต่อให้
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น เสื้อผ้า หนังสือ รถจักรยาน ฯ  
10. จัดตั้งศูนย์การแลกเปลี่ยนของใช้ ศูนย์บริจาคของใช้  
11. ทอดผ้าป่าขยะในชุมชน 
12. จัดตั้งธนาคารขยะ/กองทุนขยะรีไซเคิล ตลาดนัดรีไซเคิล 
13. สนับสนุนให้มีมาตรการจูงใจเพ่ือให้มีการจัดการขยะที่ดี เช่น ให้มี
รางวัลการจัดการขยะที่ดี และการใช้กลไกราคาเพ่ือการคัดแยกขยะและ
จัดการขยะอย่างมีคุณภาพ 
14. มีจุดรับขยะอันตรายในชุมชน 

3. การปรับระบบ กลไก 1. การจัดตั้งเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
2. การจัดให้มกีลไกอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน เป็นแกน
น าต้นแบบในการจัดการขยะครบวงจร 
3. การจดัให้มกีลไกสถานศึกษาโดยการผลักดันให้สถาบันการศึกษาทุก
แห่ง มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นด้านการจัดการขยะอันตราย 
4. การจัดให้มีกลไกตาวิเศษ ที่มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง
จุดเสี่ยงต่อการทิ้งขยะสะสมในชุมชน เช่น ที่รกร้างว่างเปล่า ที่ลับตาผู้คน 
ที่ดินซึ่งมีการน าสิ่งของมาทิ้งประจ า 

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน 

1. การส่งเสริมในกลุ่มคนในชุมชนสามารถจัดการข้อมูลเพ่ือการจัดการ
ขยะชุมชน โดยการส ารวจปริมาณขยะ และวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ขยะ โดยทีมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าหมู่บ้าน ทีม อสม. แกน
น าเยาวชน ฯลฯ 
2. ชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชนด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่การจัดท าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีคืนข้อมูล จัดท าแผน
แก้ปัญหา ก าหนดแผนงาน โครงการร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน และร่วม
ติดตามประเมินผล 

5. การพัฒนานโยบาย
สาธารณะด้านการจัดการขยะ
ในชุมชน 

 

1. การท าให้เกิดธรรมนูญสุขภาพ เรื่องการจัดการขยะชุมชน 
2. การก าหนดกฎ มาตรการ กติกา หรือข้อตกลงร่วมเรื่องการจัดการขยะ
ของชุมชน เช่น การคัดแยกขยะ การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าจ่ายตลาด การ
ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะร้านอาหาร
และร้านค้าในชุมชน 
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แนวทางส าคัญ วิธีการ 
3. การก าหนดมาตรการ ข้อตกลงร่วม กฏ กติกา ธรรมนูญของชุมชนใน
การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพ่ิมการใช้ปุ๋ยหมัก ลดการใช้
สารเคมี ซึ่งจะส่งผลถึงการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ ลดบรรจุภัณฑ์
สารเคมีซึ่งเป็นขยะอันตราย 
4. การบังคับใช้กฏหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะตามที่
ก าหนดไว้ 

 
5. การเขียนโครงการเพื่อการจัดการขยะ 
 เมื่อจัดท าแผนในการจัดการขยะแล้ว จะต้องน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 
โดยการจัดท าโครงการ ซึ่งการเขียนโครงการเพ่ือการจัดการขยะในเว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (https://localfund.happynetwork.org) ม ี8 หัวข้อ ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 องค์ประกอบของการเขียนโครงการในเว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 

ล าดับ หัวข้อ ค าอธิบาย 
1 ชื่อโครงการ ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะท าอย่างชัดเจน ควร

จะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา 
2 ความสอดคล้องกับ

แผนงาน 
เลือกแผนงานขยะ และพิจารณาความสอดคล้องกับแผนงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนงานมลพิษจากสิ่งแวดล้อม แผนงานป้องกัน 
แก้ปัญหา และฟ้ืนฟู ในสถานการณ์โควิด-19 

3 สถานการณ์ ระบุสถานการณ์ที่โครงการต้องการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จะด าเนินการ 

4 วัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัด 

- วัตถุประสงค์จะต้องเฉพาะเจาะจง วัดได้จริง 
- ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผล
ส าเร็จอะไรบ้าง และมากน้อยเพียงใด 

5 กลุ่มเป้าหมาย ระบุกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามช่วงวัย หรือกลุ่มเป้าหมายจ าแนกกลุ่ม
เฉพาะ พร้อมระบุจ านวนและวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม 
ทั้งนี้ หากมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม ควรระบุกลุ่มเป้าหมายหลักและ
เป้าหมายรองด้วย 

6 ระยะเวลาด าเนินงาน ระบุวันเริ่มต้นด าเนินโครงการ และก าหนดเสร็จสิ้นโครงการ 
7 วิธีการด าเนินงาน/

งบประมาณโครงการ 
- กิจกรรม แสดงขั้นตอนการท ากิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
เขียนให้ละเอียดว่าจะท าอะไร อย่างไร จึงจะส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นล าดับเป็นขั้นเป็นตอน 
- งบประมาณในแต่ละกิจกรรม ขอให้จ าแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดย
ละเอียด 

8 ผลการด าเนินงานที่
คาดหวัง 

ผลจากการด าเนินโครงการ คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดย
วัดจากผลผลิตและผลลัพธ์  
ผลผลิต (Output) คือผลที่ได้รับจากการด าเนินงานตามกิจกรรมอาจ
เป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงาน โดย
อาจระบุเป็นจ านวน ขนาด 
ผลลัพธ์ (Outcome) คือผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของ
กิจกรรม มีทั้งเชิงบวก เชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและ
ความสงบ เป็นต้น และหมายรวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้
ผลผลิตของกิจกรรมโดยกลุ่มเป้าหมายด้วย 
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6. ตัวอย่างโครงการจัดการขยะ 
 

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพต าบล เทศบาล XXXX 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อโครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะครบวงจร 
ชื่อกองทุน  กองทุนสุขภาพต าบล XXXX  
ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการ  
ชื่อกลุ่มคน (5 คน) 
1. นาย?????   สกุล??????  หน่วยงาน ????????  เบอร์โทร 081 XXXXXX 
2. นาย?????   สกุล ?????  หน่วยงาน ????????  เบอร์โทร 081 XXXXXX 
3. นาง?????   สกุล ?????  หนว่ยงาน ????????  เบอร์โทร 081 XXXXXX 
4. นาย?????   สกุล ?????  หน่วยงาน ????????  เบอร์โทร 081 XXXXXX 
5. นาย?????   สกุล ?????  หน่วยงาน ????????  เบอร์โทร 081 XXXXXX 
พื้นที่ด าเนินการ  ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลXXX อ าเภอXXX จังหวัดXXX จ านวน XX  ชุมชน ได้แก่ .................. 
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน 
แผนงานขยะ, แผนงานมลพิษจากสิ่งแวดล้อม, แผนอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3. สถานการณ์ปัญหา 
 

 สถานการณ์ปัญหา ขนาด 
1 ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดต่อวัน (กิโลกรัม) 200 
 reuse  
 recycle  
2 ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ 25 

 

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
 

 วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขนาด เป้าหมาย 1 ปี 
1 เพ่ือลดปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดต่อวัน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ: 
ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดต่อวัน (กิโลกรัม) 

200 100 

2 เพ่ือเพ่ิมหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการในการจัดการขยะ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ: 
ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ 

25 50 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน(คน) 
กลุ่มเป้าหมายจ าแนกกลุ่มเฉพาะ  
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  
กลุ่มประชาชนทั่วไป 600 
ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันเริ่มต้น 01/11/2565 ก าหนดเสร็จ 31/07/2566 
7. วิธีการด าเนินงาน  
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการและการส ารวจปริมาณและองค์ประกอบของขยะ  
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ 
1.1 ประชุมคณะท างานโครงการเพ่ือวางแผนการท างานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน XX คน ค่าใช้จ่าย
ดังนี้  

 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

  ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน XX บาท 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 จ านวน  XXX บาท   

1.2 คณะท างานเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพ่ือชี้แจงรายละเอียด แผนการด าเนินโครงการ  

 ค่าวัสดุ/เอกสาร จ านวน  XXX บาท 
1.3 คณะท างานจัดท าแบบส ารวจและวางแผนการส ารวจข้อมูลปริมาณ องค์ประกอบขยะในชุมชน  

 ค่าจัดท าแบบส ารวจจ านวน XX ชุดๆ ละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท  

 ค่าตอบแทนในการส ารวจข้อมูล จ านวน XX ชุดๆ ละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท  
รวมงบประมาณ  เป็นเงิน XXX บาท 

1.4 คณะท างานประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมน าเสนอข้อมูลผลการส ารวจ ในการประชุมหมู่บ้านเดือน
ถัดไป 

 ค่าอาหารว่างส าหรับคณะท างาน จ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะท างาน จ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน XX ชุดๆ ละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 เป็นเงิน  XXX บาท  
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รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 ทั้งหมดเป็นเงิน XXX บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ได้แผนการท างานร่วมกันของคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 

 ทราบข้อมูล ปริมาณและองค์ประกอบของขยะ  
กิจกรรมที ่2  ประชุมชาวบ้านเพ่ือคืนข้อมูลการส ารวจ สร้างความเข้าใจร่วมกัน และรับสมัครครัวเรือนเข้า
ร่วมโครงการ 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ 
2.1. ประชุมชาวบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการ โดยเชิญตัวแทนกลุ่มบ้าน เพ่ือรักษาระยะห่าง ใน
การจัดประชุม จะประชุมเป็นกลุ่มๆ ไม่เกิน กลุ่มละ XX  คน 

 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

  ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน XX บาท 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 จ านวน  XXX บาท   

2.2. รับสมัครครัวเรือน ร่วมปฏิบัติการจัดการขยะน าร่องแยกเป็น 4 ประเภทขยะ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
2.3 ประชุมชาวบ้านเพื่อร่วมก าหนดกฏกติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ จ านวน XX ชุมชน 
จ านวน XX ครั้ง (ชุมชนละ 1 ครั้ง) 

 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน XX บาท 
 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 จ านวน  XX บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน 10 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ได้ครัวเรือนน าร่องที่จะเข้าร่วมโครงการตามประเภทขยะ 4 ประเภท จ านวน XX  ครัวเรอืน  

 ได้กฏ กติกา ของชุมชนในการจัดการขยะ จ านวน XX ชุมชน  
กิจกรรมที ่3 ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ  
3.1 ให้ความรู้การคดัแยกขยะ 4 ประเภท /การใช้ประโยชน์ สิ่งประดิษฐ์จากขยะ และหาข้อตกลง กฎ กติกา 
ร่วมกันในการจัดการขยะ แก่ตัวแทนครัวเรือนน าร่อง จ านวน XXX ครัวเรือน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ 

 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 
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 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนแก่ครัวเรือน าร่อง จ านวน XX บาท 
รวมงบประมาณ จ านวน  XXX บาท   

ระยะเวลาด าเนินงาน 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ครัวเรือนน าร่องการจัดการขยะแต่ละประเภทเข้าใจและสามารถกลับไปปฏิบัติได้ตามค าแนะน า 
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)  XXXX บาท  
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมการให้ความรู้ตามหลัก 3Rs จ านวน XX ชุมชนละ XX คน การรับสมัครสมาชิกธนาคาร
ขยะ การซื้อขยะรีไซเคิล กิจกรรมขยะอันตรายแลกแต้ม กิจกรรมปักธงรวมขยะ ลดถัง ลดขยะในชุมชน 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ 

 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XXX คนๆ ละ XXX บาท รวมเป็นเงิน XXX บาท 

 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

  ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนแก่ครวัเรือน าร่อง  จ านวน XX บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และมีการน าขยะที่แยกมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ xx  
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม XXX บาท 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบในการท าปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ  
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท าปุ๋ยอินทรีย์  ชีวภาพแก่ ครัวเรือนต้นแบบจ านวน  XX  ครัวเรือน  

 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน XX  คนๆ ละ XX บาท รวมเป็นเงิน XX บาท 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนแก่ครัวเรือน าร่อง  จ านวน XX บาท 
รวมงบประมาณ  XXX บาท 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะอินทรีย์มาท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ที่สามารถเป็นต้นแบบให้ครัง
เรือนอ่ืนมาดูงานได้ 
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จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม XXX (บาท) 
กิจกรรมที ่6 การจัดตั้งศูนย์รวบรวม แลกเปลี่ยนขยะ รีไซเคิลในชุมชนหรือตั้ง ธนาคารขยะ 
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ 

 จัดตั้งศูนย์รวบรวม แลกเปลี่ยนขยะ รีไซเคิลในชุมชนหรือตั้ง ธนาคารขยะในชุมชน จ านวน XX แห่ง  

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์รวบรวม แลกเปลี่ยนขยะ รีไซเคิลในชุมชนหรือตั้ง ธนาคารขยะใน
ชุมชน จ านวน XXX บาท 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดศูนย์รวบรวม หรือธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน  
จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม XXX (บาท) 
กิจกรรมที ่7 การติดตามประเมินผล  
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ 

 คณะท างานลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ จ านวน XXX 
ครัวเรือน  

 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล   XXXX บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ทราบผลของโครงการที่ตั้งไว้ว่าบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค และประเด็น
พัฒนาต่ออะไรบ้าง  

จ านวนเงินงบประมาณของกิจกรรม XXX (บาท) 
งบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 
จ านวนงบประมาณท่ีต้องการสนับสนุน จ านวน  XXXXX บาท 
8. ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง 

 ชุมชนมีความสะอาด ลดขยะที่ต้นทางหรือจากครัวเรือน และเกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะขึน้ 

 ครัวเรือนมีการแยกขยะ ร้อยละ 50 

 มีการใช้ประโยชน์ จากขยะ เช่น ท าปุ๋ยอินทรีย์ ท าสิ่งประดิษฐ์ จ าหน่าย 

 เกิดครัวเรือนต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะ 4 ประเภท 

 เกิดกฎ กติกา ในการจัดการขยะในชุมชน 
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