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โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุ ดที่ 2
ชื่อโครงการ : โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุ ดที่ 2
ดาเนินการโดย เทศบาลตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ และลักษณะสังคมที่เกีย่ วข้ องกับพืน้ ที่ดาเนินโครงการ
1.1.1 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
เทศบาลตาบลสถาน มีจานวน 16 หมูบ่ า้ น มีเนื้อที่ 101 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ เทศบาลตาบลศรี ดอนชัย , เทศบาลตาบลเวียง มีลกั ษณะเป็ นชุมชนเมือง
กึ่งชนบท มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีสถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม รี สอร์ ท ชุมชนที่พกั อาศัย
หอพัก ชุมชนที่พกั อาศัย โรงเรี ยนระดับประถม/มัธยม ตลาดสด ซึ่ งเป็ นแหล่งกาเนิ ดขยะมูลฝอย
1.1.2 ลักษณะสังคม
มีจานวนประชากร 9,392 คน จานวนครัวเรื อน 4,044 ครัวเรื อน มีประชากรแฝงใน
พื้นที่ประมาณ 1,000 คน การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่ วนใหญ่ อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม อาชี พรอง
คือ รับจ้างทัว่ ไป
1.2 สภาพปัญหาในพืน้ ที่ดาเนินโครงการ
1.2.1 เทศบาลตาบลสถาน มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจานวน 3.2 ตันต่อวัน การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้ประมาณ 1.7 ตันต่อวัน มีขยะมูลฝอยตกค้างจานวน 2.4 ตันต่อวัน โดยขยะมูล
ฝอยที่มีน้ นั ครัวเรื อนจะจัดการด้วยตนเอง ด้วยวิธีฝังกลบหรื อเผา โดยพื้นที่ดาเนิ นโครงการที่คดั เลือกเป็ น
ชุมชนเป้ าหมาย มีปริ มาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย ประมาณ 9.5 ตันต่อวัน (จานวนประชากร X ปริ มาณขยะที่
เกิดขึ้น = 9,392 X 1.02)
1.2.2 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน พบว่ า ครัวเรื อนยังขาดการ
แยกขยะจากต้นทาง จึงทาให้มีขยะตกค้าง เนื่ องจากยังขาดพื้นที่ในการทิ้งขยะ และการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่
สาธารณะ เช่น ไหล่ทางถนน หรื อที่รกร้างว่างเปล่า ปั ญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย เป็ นปัญหาสาคัญของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่ ง ซึ่ งเป็ นผลเนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและรู ปแบบของ
การบริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้ปริ มาณขยะเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประสบปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาประสิ ทธิ ภาพในการเก็บขนและขาดพื้นที่ดาเนิ นการ รวมทั้ง
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การกาจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถกู สุ ขลักษณะจนทาให้เกิดการปนเปื้ อนของสิ่ งแวดล้อมและเกิดความเสี่ ยงต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน สาเหตุเนื่ องมาจากข้อจากัดด้านงบประมาณ การวางแผนการบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอย ขาดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินงานตั้งแต่การคัดแยก การเก็บขน การขนส่ ง และการกาจัด
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ ขาดบุคลากรระดับปฏิบตั ิที่มีความรู ้ความสามารถในการเก็บขนและกาจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธีและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง ท้องถิ่นขาดการวางแผนการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยร่ วมกันใน
กลุ่มพื้นที่เดียวกัน ขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนอย่างจริ งจังในการจัดการปั ญหาขยะ เป็ นต้น
1.3 ความเป็ นมาและพืน้ ฐานการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลสถาน ได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มและรณรงค์การจัดการขยะจากต้นทาง มาตั้งแต่ปี
2558 – 2559 โดยมุ่งเน้นการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่ วม และการบูรณาการ
ทางานระหว่าง ชุมชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยในปั จจุบนั มีชุมชนร่ วมการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรื อนเพิ่มขึ้นตามลาดับ
1.4 เหตุผลความจาเป็ นทีต้องจัดทาโครงการ
เทศบาลตาบลสถาน มีความจาเป็ นต้องดาเนินโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการ
คัดแยกขยะที่ตน้ ทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลาดสด เป็ นต้น ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสถาน เพื่อรณรงค์/ส่ งเสริ มให้ประชาชน
เยาวชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะ
อินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทัว่ ไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และ
สามารถเป็ นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ภายในเขตพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 ให้ความรู ้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บา้ น สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ
2.2 ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทัว่ ไป เพื่อลด
ปริ มาณขยะในชุมชนเป้ าหมาย
2.3 ให้มีชุมชน/กลุ่มเป้ าหมายนาร่ อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการขยาย
ผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
2.4 ให้ชุมชนต้นแบบ สามารถลดปริ มาณขยะที่ ตอ้ งนาไปกาจัดลงได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 35 ของ
ปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่ มดาเนินโครงการ
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3. พืน้ ที่ดาเนินโครงการและกลุ่มเป้ าหมาย
3.๑ พืน้ ที่ดาเนินโครงการ
1) จานวน 4 หมูบ่ า้ น ได้แก่ บ้านทุ่งอ่าง ม. 6 , บ้านศรี ดอนมูล ม. 9 ,บ้านน้ าม้าใต้ ม. 10 ,
บ้านสถานใต้ ม. 12 จานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมโครงการ 927ครัวเรื อน จานวนประชากร 2,305 คน
2.) จานวนสถาบันการศึกษา /โรงเรียน 5 แห่ ง
จานวน 352 คน ประกอบด้วย
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 3 แห่ ง

ประกอบด้วย ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

ตาบลสถาน , ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านทุ่งอ่าง , ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งงิว้ จานวนนักเรี ยน 132 คน
2. โรงเรี ยนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์) จานวนบุคลากร จานวน 19
คน นักเรี ยน 96 คน รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 115 คน
3. โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง จานวนบุคลากร จานวน 11 คน นักเรี ยน 94 คน
รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 105 คน
3.2 แผนที่แสดงพืน้ ที่ดาเนินการ
ตามเอกสารแนบ 1
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนิ นงานตามโครงการทั้งสิ้ น 18 เดือน 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562
5. แผนงาน/กิจกรรมการดาเนินงาน
การดาเนิ นโครงการ ได้กาหนดแผนงานหลักและชื่ อกิ จกรรมที่ จะต้องดาเนิ นการ ประกอบด้วย 4
แผนงาน ซึ่ งจาเป็ นต้องดาเนิ นกิ จกรรมการคัดแยกขยะครบทั้ง 4 ประเภทตามที่ กาหนด (ขยะอิ นทรี ย ์ ขยะ
รี ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทัว่ ไป )
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5.1 ตารางเวลาการทางาน
แผนงาน/กิจกรรม
แผนงานที่ 1 การอบรมให้ ความรู้ การคัดแยกขยะมูลฝอย
1.1 การอบรมให้ความรู้เรื่ องการคัดแยกขยะ
1.2 การจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์
1.3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง
แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรี ย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
2.1 การคัดแยกขยะอินทรี ย ์
2.1.1 กิจกรรมไส้เดือนรักษ์โลก
2.1.2 บ้านฉันจัดการขยะ
/2.1.3 กิจกรรมการทาปุ๋ ยหมักจากเศษผักและเศษอาหารในตะกร้า
2.2 การคัดแยกขยะรี ไซเคิล
2.2.1 กิจกรรมร้านค้าแต่ไม่ขาย
2.2.3 ยุววิทยากรพิทกั ษ์โลก
2.3 การคัดแยกขยะอันตราย
2.3.1 กิจกรรมขยะอันตรายแลกแต้ม
2.4 การคัดแยกขยะทัว่ ไป
2.4.1 กิจกรรมประกวดชุมชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ชีวมี ีสุข
2.4.2 กิจกรรมธนาคารความดี รับแลกขยะพลาสติก
โฟม กล่องนม ตลาดนัดขยะแลกไข่
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แผนงาน/กิจกรรม

1
2
แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ ละประเภท (เก็บรวบรวม กาจัด หรือนาไปใช้ ประโยชน์
3.1 การจัดการขยะอินทรี ย ์
3.1.1 ธนาคารอาหารชุมชน ชีวปี ลอดสาร
3.2 การจัดการขยะรี ไซเคิล
3.2.1 กิจกรรมร้านค้าแต่ไม่ขาย
3.2.2 กิจกรรมธนาคารขยะ ในโรงเรี ยน (บ้านดอกไม้, ผักสมุนไพร ,
บ้านธนาคารขยะ ,บ้านนักประดิษฐ์ , บ้านปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ )
3.3 การจัดการขยะอันตราย
3.3.1 จัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะอันตรายระดับพื้นที่หรื อตาบล
3.3.2 กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะอันตราย ขยะอันตราย
แลกแต้มในชุมชน
3.4 การจัดการขยะทัว่ ไป
3.4.1 กิจกรรมประกวดหมู่บา้ นคัดแยกขยะ บ้านน่าอยูห่ น้าบ้านน่ามอง
3.4.2 กิจกรรมธนาคารความดี รับแลกขยะพลาสติก โฟม กล่องนม ตลาดนัด
ขยะแลกไข่
3.4.3 จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู้การจัดการขยะในพื้นที่
แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน
4.1 การติดตาม ประเมินผล
4.2 การถอดบทเรี ยน สรุ ปผล และการจัดทารายงาน
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5.2 ตารางแผนงาน/กิจกรรมการดาเนินงาน
แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
แผนงานที่ 1 การอบรมให้ ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
อบรมให้ความรู ้ในการคัดแยกขยะในครัวเรื อน
1.1 การอบรมให้ ความรู้ เรื่องการ
ณ ชุมชนต้นแบบ Zero Waste บ้านดอนแยง ตาบล
คัดแยกขยะ
หงาว อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โรงเรี ยนบ้านดอนแยง ตาบลหงาว อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
วัดร่ องหลอด ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

1.2 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

จัดทาแผ่นพับ สื่ อประชาสัมพันธ์ สื่ อวีดีทศั น์
และสื่ อในชุมชน

กลุ่มเป้ าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย

ผลผลิตทีไ่ ด้ จากการดาเนินงาน

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น
(ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , ชุมชนสถาน, ศพด.
จานวน 5 แห่ง
กลุ่มแกนนาชุมชนนาร่ อง และนักเรี ยนใน
พื้นที่ ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประจาหมู่บา้ น
ชุมชนละ 12 คน x 4 ชุมชน = 48 คน
คณะครู จากโรงเรี ยน และ ศพด.ในพื้นที่
และนักเรี ยน จานวน 5 แห่ง จานวน 13
คน แยกเป็ น
- ศพด. ครู ศพด. ละ 1 คน = 3 คน
- ครู และนักเรี ยน จานวน 5 คน
จานวน 2 โรงเรี ยน = 10 คน
รวมทั้งสิ้น 61 คน
หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น
(ม.6,9,10,12)
ร.ร.บ้านทุ่งอ่าง , ร.ร.ชุมชนสถาน ,ศพด.
บ้านทุ่งงิ้ว , ศพด.สถาน,ศพด.ทุ่งอ่าง

มีการคัดแยกขยะเพิม่ ขึ้น มีชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการขยะในชุมชนไม่นอ้ ยกว่า 2
ชุมชน และโรงเรี ยนมีกิจกรรมด้านการ
บริ หารจัดการขยะ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของ
กิจกรรมที่มีการต่อยอดการดาเนินงาน

มีการรับรู ้กิจกรรมการคัดแยกขยะของ
ครัวเรื อนและนักเรี ยนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
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แผนงาน/กิจกรรม
1.3 การศึกษาดูงานในพืน้ ที/่ ชุมชน
ใกล้ เคียง

วิธีการดาเนินงาน
ศึกษาดูงาน บ้านดอนแยง ตาบลหงาว อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ,โรงเรี ยนบ้านดอนแยง ตาบลหงาว
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย , วัดร่ องหลอด
ตาบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

กลุ่มเป้ าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น
(ม.6,9,10,12)
ร.ร.บ้านทุ่งอ่าง , ร.ร.ชุมชนสถาน ,
ศพด. บ้านทุ่งงิ้ว , ศพด.สถาน,ศพด.ทุ่งอ่าง
ชุมชนละ 12 คน x 4 ชุมชน = 48 คน
คณะครู จากโรงเรี ยน และ ศพด.ในพื้นที่
และนักเรี ยน จานวน 5 แห่ง จานวน 13
คน แยกเป็ น
- ศพด. ครู ศพด. ละ 1 คน = 3 คน
- ครู และนักเรี ยน จานวน 5 คน
จานวน 2 โรงเรี ยน = 10 คน
รวมทั้งสิ้น 61 คน
แผนงานที่ 2 กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือสถาบันการศึกษา/โรงเรียน
2.1 การคัดแยกขยะอินทรีย์
อบรมการเลี้ยงไส้เดือน , แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เวทีประชุม หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมู่บา้ น
2.1.1 กิจกรรมไส้ เดือนรักษ์ โลก
อสม. ประชาคมหมู่บา้ น รวมกลุ่มคนทางานจิตอาสา
(ม.6,9,10,12)
ทดลองเลี้ยงไส้เดือนดิน ,ขยายเครื อข่ายการมีส่วนร่ วม
คนในชุมชน ,พัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชน,ตลาดกลาง
การจาหน่ายปุ๋ ยจากมูลไส้เดือนและน้ าไส้เดือน ผักปลอด
สารพิษ

ผลผลิตทีไ่ ด้ จากการดาเนินงาน
ผูเ้ ข้าอบรมศึกษาดูงาน นากลับเอาวิธีการ
จากการศึกษาดูงานกลับมาใช้ประโยชน์
หรื อกิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50
ของผูเ้ ข้ารับการศึกษาดูงาน

แก้ไขปั ญหาขยะเปี ยกที่เกิดจากเศษอาหาร
ในชุมชน ครัวเรื อน ตลาดสด และโรงเรี ยน
ปริ มาณการทาปุ๋ ยไส้เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ
30 ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีศูนย์เรี ยนรู ้การเลี้ยงไส้เดือน เพิม่ ขึ้น
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ศูนย์การเรี ยนรู ้
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แผนงาน/กิจกรรม
2.1.2 บ้ านฉันจัดการขยะ

2.1.3 กิจกรรมการทาปุ๋ ยหมักจากเศษผัก
และเศษอาหารในตะกร้ า

2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล
2.2.1 กิจกรรมร้ านค้ าแต่ ไม่ ขาย

วิธีการดาเนินงาน
คัดเลือกครัวเรื อนที่ผา่ นเกณฑ์ประเมินบ้านน่าอยู่
หน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริ มสนับสนุนให้เป็ นครัวเรื อน
ต้นแบบจัดการสิ่ งแวดล้อม , ให้รางวัลเป็ นโล่หรื อ
เกียรติบตั ร จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชู เพื่อสร้างแรง
กระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้
และขยายผลอย่างยัง่ ยืน ผ่านกระบวนการกิจกรรมเยีย่ ม
บ้านในกลุ่มหมูบ่ า้ นนาร่ อง
จัดอบรมการทาปุ๋ ยหมักจากเศษผักและเศษอาหารใน
ครัวเรื อนในตะกร้าพลาสติก

กลุ่มเป้ าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น
(ม.6,9,10,12)

ผลผลิตทีไ่ ด้ จากการดาเนินงาน
เกิดครัวเรื อนต้นแบบการจัดการ
ในหมูบ่ า้ นเพื่อเป็ นบ้านต้นแบบ หมู่บา้ น
ละอย่างน้อย 10 - 20 หลังคาเรื อน
มีชุมชนต้นแบบจัดการขยะไม่นอ้ ยกว่า 2
หมู่บา้ น

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น
(ม.6,9,10,12)

เกิดครัวเรื อนต้นแบบการจัดการ
ในหมูบ่ า้ นเพื่อเป็ นบ้านต้นแบบ หมู่บา้ น
ละอย่างน้อย 10 - 20 หลังคาเรื อน
มีชุมชนต้นแบบจัดการขยะไม่นอ้ ยกว่า 2
หมู่บา้ น

จัดตั้งกลุ่มแกนนาในชุมชน , โรงเรี ยน เพื่อจัดทา
ร้านค้าแต่ไม่ขาย , นาขยะ รี ไซเคิลที่ผา่ นการคัดแยก
ขยะแล้วจากชุมชน โรงเรี ยน เพื่อคานวณปริ มาณขยะ
ให้เป็ นมูลค่าเงินสด แล้วแลกซื้อของในร้าน หรื อเก็บ
สะสะสมยอดคงเหลือไว้ใช้ในครั้งต่อไป โดยอัตราการ
ขายขยะรี ไซเคิลขึ้นอยูก่ บั ชนิดของวัสดุ

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น
(ม.6,9,10,12)
ร.ร.บ้านทุ่งอ่าง , ร.ร.ชุมชนสถาน ,
ศพด. บ้านทุ่งงิ้ว , ศพด.สถาน,ศพด.ทุ่งอ่าง

มีศูนย์การเรี ยนรู ้ ร้านค้าแต่ไม่ขาย
อย่างน้อย 2 ศูนย์ข้ ึนไป
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แผนงาน/กิจกรรม
2.2.2 กิจกรรมยุววิทยากร
พิทกั ษ์ โลก

2.3 การคัดแยกขยะอันตราย
2.3.1 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ รวมขยะ
อันตรายระดับพืน้ ทีห่ รือตาบล

2.3.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดเก็บขยะ
อันตราย

วิธีการดาเนินงาน
กลุ่มเป้ าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ศึกษาดูงาน , จัดตั้งกลุ่มยุววิทยากรพิทกั ษ์โลกใน
ร.ร.บ้านทุ่งอ่าง , ร.ร.ชุมชนสถาน
โรงเรี ยนให้รับผิดชอบแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ แบ่งพื้นที่
ของการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนออกเป็ น 5 หลัง คือ บ้าน
ดอกไม้ , บ้านพืชผักสมุนไพร บ้านนักประดิษฐ์
บ้านธนาคารขยะ บ้านปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ , ออกแบบ/
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม
การปฏิบตั ิการจริ ง โดยนักเรี ยนจากรุ่ นสู่รุ่น

ผลผลิตทีไ่ ด้ จากการดาเนินงาน
เกิดเครื อข่ายเยาวชนพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
มีศูนย์เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน จานวน 2 ศูนย์
การเรี ยนรู ้

จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ที่จดั เก็บวัสดุอนั ตราย

เทศบาลตาบลสถาน

จัดตั้งศูนย์รวมขยะอันตราย มีวสั ดุ
ครุ ภณั ฑ์สาหรับจัดเก็บขยะอันตรายที่
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
มีปริ มาณขยะอันตรายที่จดั เก็บได้จาก
ชุมชนและรวบรวมยังศูนย์จดั เก็บเพิ่มขึ้น

จัดทาที่จดั เก็บวัสดุอนั ตราย, โรงเรี ยน , ศพด. ที่ได้
มาตรฐาน และปลอดภัย

โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนในเขต ต.สถาน
ศพด. จานวน 5 แห่ง

มีวสั ดุสาหรับจัดเก็บขยะอันตรายที่
ปลอดภัย ในโรงเรี ยน จานวน 2 แห่ง ,
ศพด. จานวน 3 จุด
มีปริ มาณขยะอันตรายที่ผา่ นการคัดแยก
ของโรงเรี ยนเพิม่ ขึ้น
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แผนงาน/กิจกรรม
2.3.2 กิจกรรมขยะอันตรายแลกแต้ ม

2.4 การคัดแยกขยะทัว่ ไป
3.4.1 กิจกรรมประกวด
หมู่บ้านคัดแยกขยะ
บ้ านน่ าอยู่ หน้ าบ้ าน
น่ ามอง

วิธีการดาเนินงาน
จัดทาสมุดขยะอันตรายในครัวเรื อน และให้ชุมชน
นาขยะอันตรายมาแลกของใช้ในครัวเรื อน จากร้านค้า
แต่ไม่ขายในชุมชน

ประชุมชี้แจง แกนนาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กาหนดแผนการดาเนินงาน สรรหาคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกณฑ์ รับสมัคร
ครัวเรื อนชุมชน ให้ความรู ้ในการคัดแยกขยะ มอบป้ าย
ครัวเรื อนที่เข้าร่ วม ตรวจประเมิน โดยกรรมการภายใน
(เบื้องต้น โดยแกนนา อสม. เพื่อคัดเลือกครัวเรื อนผ่าน
เกณฑ์ ตรวจประเมิน (ภายนอก) โดยกรรมการกลาง
ประกาศผล ทาพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล
การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกในหมู่บา้ น เพื่อทาการรวบรวม
3.4.2 กิจกรรมธนาคารความดี รับแลก
ขยะพลาสติก โฟม กล่ องนม ตลาดนัดขยะ แยกประเภทขยะทัว่ ไป รับแลกขยะพลาสติก โฟม
กล่องนม กิจกรรมการให้บริ การตลาดนัดขยะแลกไข่
แลกไข่
สาหรับขยะทัว่ ไปต่าง ๆ
3.4.3 จัดตั้งศู นย์ เรียนรู้การจัดการขยะใน เกิดศูนย์เรี ยนรู ้การจัดการขยะในชุมชน ในตาบลสถาน
พืน้ ที่

กลุ่มเป้ าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น (ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนในเขต ต.สถาน
ศพด. จานวน 3 แห่ง

ผลผลิตทีไ่ ด้ จากการดาเนินงาน
ปริ มาณขยะอันตรายในชุมชน โรงเรี ยน
ที่ผา่ นกระบวนการคัดแยกเพิ่มขึ้น

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น
(ม.6,9,10,12)

มีศูนย์เรี ยนรู ้ในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
2 ศูนย์การเรี ยนรู ้

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น (ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , โรงเรี ยนชุมชน
สถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์)

มีครัวเรื อนต้นแบบในการจัดการคัดแยก
ขยะ จานวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกหมูบ่ า้ นนาร่ อง

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น (ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , โรงเรี ยนชุมชน
สถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์)

มีศูนย์เรี ยนรู ้การจัดการขยะในพื้นที่
เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ศูนย์การเรี ยนรู ้
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แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กาจัด หรือนาไปใช้ ประโยชน์ )
จัดตั้งธนาคารไส้เดือนดิน จาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
3.1 การจัดการขยะอินทรีย์
ไส้เดือนดินและปุ๋ ยน้ าหมักจากไส้เดือน

3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล

จัดตั้งร้านค้าแต่ไม่ขาย แก่ชุมชนนาร่ อง

3. การจัดการขยะอันตราย

มีวสั ดุอุปกรณ์ในการรวบรวมขยะอันตรายที่ถูก
สุขลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย

4. การจัดการขยะทัว่ ไป

มีการอัดก้อนพลาสติกในชุมชน จานวน ไม่ต่ากว่าวัน
ละ 5 ก้อน เกิดธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรี ยน

แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน
1. ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย
4.1 การติดตาม ประเมินผล
2. ประชุมทบทวนแผนปฏิบตั ิการ
3. กิจกรรมการเคาะประตูบา้ น เพือ่ สารวจและตรวจ
การคัดแยกขยะในครัวเรื อน

กลุ่มเป้ าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย

ผลผลิตทีไ่ ด้ จากการดาเนินงาน

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น (ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , โรงเรี ยนชุมชน
สถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์)

มีศูนย์เรี ยนรู ้ธนาคารไส้เดือนดิน เกิดขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ศูนย์การเรี ยนรู ้ข้ นึ ไป

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น (ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , โรงเรี ยนชุมชน
สถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์)
1.ศูนย์รวบรวมขยะอันตรายตาบลสถาน
ทต.สถาน
2. โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , โรงเรี ยนชุมชน
สถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์)
3. ศพด.สถาน , ศพด.ทุ่งงิ้ว , ศพด.ทุ่งอ่าง
หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น (ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , โรงเรี ยนชุมชน
สถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์)

มีการจัดตั้งร้านค้าแต่ไม่ขาย อย่างน้อย 4
แห่ง

หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น (ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , โรงเรี ยนชุมชน
สถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์) , ศพด.สถาน ,
ศพด.ทุ่งงิ้ว , ศพด.ทุ่งอ่าง

-

มีปริ มาณขยะอันตรายที่จดั เก็บได้
จากชุมชนและรวบรวมยังศูนย์
จัดเก็บเพิม่ ขึ้น

ขยะทัว่ ไปผ่านกระบวนการคัดแยกใน
ชุมชน
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แผนงาน/กิจกรรม
4.2 การถอดบทเรียน สรุปผล และการ
จัดทารายงาน

วิธีการดาเนินงาน
ถอดบทเรี ยน ประชุมองค์กรภาคีต่างๆ จัดทาเอกสาร
สรุ ปผลโครงการ

กลุ่มเป้ าหมาย/พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
หมู่บา้ นนาร่ อง 4 หมูบ่ า้ น (ม.6,9,10,12)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งอ่าง , โรงเรี ยนชุมชน
สถาน (ราษฎร์ดรุ ณวิทย์) , ศพด.สถาน ,
ศพด.ทุ่งงิ้ว , ศพด.ทุ่งอ่าง

ผลผลิตทีไ่ ด้ จากการดาเนินงาน
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7. วงเงินงบประมาณ ตามตารางแผนงานซึ่งเป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
7. ตารางวงเงินงบประมาณ

งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม

งบกองทุน (บาท)
ปี ที่ ๑

ปี ที่ ๒

งบสมทบ
รวม

รวมงบ

(บาท)

แผนงานที่ 1 การอบรมให้ ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
1.1 การอบรมให้ ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะแก่ ผ้เู ข้ าร่ วม
โครงการในชุมชนพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่ องดื่ม 61 คนx 130 บาท 1 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชัว่ โมง X 600 บาท X 1 วัน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ กระเป๋ า สมุด ปากกา
จานวน 61 คน X 100บาท
- ค่าเอกสาร 61 คน X 100 บาท
รวม

7,930

7,930

7,930

3,600

3,600

3,600

6,100

6,100

6,100

6,100

6,100

6,100

23,730

23,730

23,730

20,000

20,000

20,000

12,900

12,900

12,900

13,000

13,000

13,000

10,100

10,100

10,100

56,000

56,000

56,000

1.2 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
-

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการคัดแยก
ขยะ ป้ ายสแตนบอร์ด ขนาดความสูง 1.60 เมตร
หมู่บา้ นต้นแบบ โรงเรี ยนต้นแบบ จานวน 10
ป้ าย ๆ ละ /2,000.-

-

ค่าจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ พัดลดขยะ
แนวทางการคัดแยกขยะตามวิธีการ 3 R จานวน
520.- ชิ้น ๆ ละ 30 บาท

-

ค่าจัดทาสมุดบัญชีวเิ คราะห์ขยะหมู่บา้ นนาร่ อง ,
โรงเรี ยน, ศพด. จานวน 1,300 เล่ม ๆ ละ 10
บาท

-

ค่าจัดทาสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์
โครงการ ,ค่าเช่าชัว่ โมงวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์,
การจัดทาสื่ อวีดีทศั น์เพื่อทาโครงการตลอด
กิจกรรม
รวม
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งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม

งบกองทุน (บาท)
ปี ที่ 1

ปี ที่ 1

งบสมทบ
รวม

(บาท)

รวมงบ

1.3 การศึกษาดูงานในพืน้ ที/่ ขุมขนใกล้เคียง
ค่าสัมมนาคุณวิทยากรในการศึกษาดูงาน จานวน 3

-

แห่ง ๆ ละ 2,000.- บาท

6,000

6,000

6,000

3,000

3,000

3,000

9,760

9,760

9,760

ค่าพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้สาหรับ
เดินทางไปศึกษาดูงาน จานวน 2 คัน ๆ 15,000 บาท
จานวน 1 วัน
รวม

30,000

30,000

30,000

48,760

48,760

48,760

รวมงบแผนงานที่ 1

128,490

128,490

128,490

ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน จานวน 3 แห่ง ๆ ละ 1,000

-

บาท
ค่าอาหารและอาหารว่างสาหรับศึกษาดูงาน อาหาร ,

-

อาหารว่าง จานวน 61 คน ๆ ละ 160 บาท
-

แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป โดยชุ มชน สถานประกอบการ หรือสถาบันการศึกษา/โรงเรียน
1. การคัดแยกขยะอินทรีย์
1.

ค่าจัดซื้อพันธ์ไส้เดือน และวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง
ไส้เดือน (พันธ์ไส้เดือน , วงท่อซีเมนต์ขนาด 80X40 ซม.

35,500

35,500

35,500

4,500

4,500

4,500

40,000

40,000

40,000

, กะละมัง ) จานวน 300 ชุด ๆ ละ 100 บาท

30,000

30,000

30,000

2. ค่าอาหารว่างในการฝึ กอบรม จานวน

7,500

7,500

7,500

, มูลวัว) จานวน 50 ชุด ๆ ละ 710 บาท
2. ค่าจัดทาป้ ายไวนิลนาเสนอการจัดการไส้เดือน ขนาด
1X5 เมตร จานวน 9 ป้ ายๆ ละ 500 บาท
รวม
2.

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการทาปุ๋ ยหมักจากเศษ
ผักและเศษอาหารในตะกร้ า
1. ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม (ตะกร้าพลาสติก , เก้าอี้

300 คน ๆ ละ /25 บาท
3. ค่าวิทยากรในการฝึ กอบรม จานวน 3 ชัว่ โมง ๆ

1,800

1,800

1,800

4. ค่าป้ ายโครงการ ขนาด 1x3 เมตร

300

300

300

5. มูลสัตว์ (ขี้ววั ) EM

7,010

7,010

7,010

46,610

46,610

46,610

ละ 600 บาท

รวม
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งบกองทุน (บาท)
งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

งบสมทบ
รวม

(บาท)

รวมงบ

3 การคัดแยกขยะรีไซเคิล
1. ค่าวัสดุที่ในกิจกรรมร้านค้าแต่ไม่ขาย นาร่ อง 6 ร้าน

30,000

30,000

30,000

24,000

24,000

24,000

54,000

54,000

54,000

24,000

24,000

24,000

1,300

1,300

1,300

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

40,300

40,300

40,300

ๆ ละ 5,000 บาท (ชั้นวางของ , สมุด ,ปากกา,บอร์ด
แสดงราคาสิ นค้า,ฯลฯ)
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาฐานการเรี ยนรู ้ จานวน 5
ฐาน ๆ ละ 2,400 บาท จานวน 2 แห่ง (พันธ์ไม้ดอก,ไม้
ประดับ, ถุงสาหรับเพาะชาต้นไม้ , ป้ ายธนาคารขยะ,
กาว, กระดาษ ,กรรไกร,น้ า EM, ตะแกรง กะละมัง
เครื่ องปั่น ฯลฯ)
รวม
4 การคัดแยกขยะอันตราย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทาที่พกั ขยะอันตรายเพื่อใช้จดั เก็บขยะ
อันตราย จานวน 6 แห่ง ๆ ละ 4,000 บาท
2. ค่าจัดทาสมุดขยะอันตรายเพื่อใช้ในกิจกรรมขยะ
อันตรายแลกแต้ม จานวน 1,300 เล่ม ๆ ละ 10 บาท
3. ค่าจัดทาป้ ายศูนย์รวบรวมขยะอันตรายระดับพื้นที่
หรื อตาบล พร้อมโครงสร้างการทางานระดับตาบล
4. ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการคัดแยกขยะ
ป้ ายสแตนบอร์ด ศูนย์คดั แยกขยะต้นแบบระดับพื้นที่
หรื อตาบล จานวน 5 ป้ าย ๆ ละ /2,000.รวม
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งบกองทุน (บาท)
งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม

ปี ที่ 2

ปี ที่ 1

งบสมทบ
รวม

รวมงบ

(บาท)

5 การคัดแยกขยะทัว่ ไป
1. ค่าเงินรางวัลประกวดชุมชนปลอดขยะ สาหรับชุมชนนา
ร่ อง เงินรางวัล 5,000 บาท แยกเป็ น
- รางวัลชนะเลิศ
2,000 บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 1,500 บาท
- รองชนะเลิศ อันดัน 2
1,000 บาท
- รางวัลชมเชย
500 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อตอบแทนคณะกรรมการ ที่ทาการประเมิน
การประกวดชุมชน จานวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท ประเมิน
จานวน 2 ครั้ง
3. กิจกรรมธนาคารความดี รับแลกซื้อขยะทัว่ ไป โฟม กล่อง
นม ขยะพลาสติก
4. ค่าจัดทาจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้การจัดการขยะในตาบล จานวน 1
ศูนย์ (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ป้ ายศูนย์การเรี ยนรู ้ ,
บอร์ดแผนผังโครงสร้างการจัดการขยะ ฯลฯ,
รวม

รวมงบแผนงานที่ 2

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

6,000

0

0

0

5,000

5,000

5,000

16,000

16,000

16,000

196,910

196,910

196,910

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ ละประเภท (เก็บรวบรวม กาจัด หรือนาไปใช้ ประโยชน์ )
3. การจัดการขยะอินทรี ย ์
3.1 ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตั้ง
ธนาคารไส้เดือนดิน (อาทิ ชั้นวางปุ๋ ยจาก
มูลไส้เดือน ,กระดาษ สติ๊กเกอร์ติด
สิ นค้า , ป้ ายบอกราคา บอร์ดสาหรับ
แสดงราคาสิ นค้า ,จานวนสมาชิก
ผูใ้ ช้บริ การ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
)จานวน 9 แห่ง ๆ ละ 2,000 บาท
รวม
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งบกองทุน (บาท)
งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม

ปี ที่ 1

ปี ที่2

งบสมทบ
รวม

(บาท)

รวมงบ

3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล
ไม่ มี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

0

0

0

รวมงบแผนงานที่ 3

18,000

18,000

18,000

12,200

36,600

36,600

20,000

20,000

20,000

รวม
3.3 การจัดการขยะอันตราย
ไม่ มี
รวม
3.3 การจัดการขยะทัว่ ไป
ไม่ มี

แผนงานที่ 4 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตาม ประเมินผล
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ทาการประเมิน ติดตาม นิเทศงาน จานวน 3 ครั้ง จานวน 61
คน ๆ ละ 200 บาท
2 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการจัดการประชุม ถอด
บทเรี ยน และการสรุ ปผลการดาเนินงาน จานวน 100 ชุด ๆ ละ
200 บาท
รวมแผนงานที่ 4

24,400

24,400

32,200

56,600

56,600

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

367,800

32,200

400,000

400,000

18

7. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ (วัดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ต้ องกาหนดเป็ นเชิงปริมาณ สามารถวัดผลได้ ตอบ
วัตถุประสงค์ และแสดงถึงการแก้ไขปัญหาได้จริง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

วิธีการวัด

เกณฑ์ ประเมิน

วัตถุประสงค์ ที่ 1 ให้ ความรู้ การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุ มชน สถานศึกษา ตลาดสด
ตัวชี้วดั ที่ 1 กลุ่มเป้ าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องการ ทาแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลัง

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ าหมาย

คัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

มีคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบ

การฝึ กอบรม

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ให้ มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในพืน้ ที่
ตัวชี้วดั ที่ 1 กลุ่มเป้ าหมายมีการคัดแยกขยะอินทรี ย ์

1.

ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทัว่ ไป

สารวจครัวเรื อนที่เข้าร่ วม

อย่างน้อยร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้ าหมาย

โครงการ มีการคัดแยกขยะ

มีการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะ
อินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะ
ทัว่ ไป

2.

เก็บข้อมูลปริ มาณขยะอิ นทรี ย ์ ปริ มาณขยะที่ ผ่านกระบวนการคัดแยก
ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะ แล้ว มีปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้ อย
ทั่ ว ไป เพื่ อ ท าสถิ ติ ห ลั ง ผ่ า น ละ 35 ของปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น
กระบวนการคัดแยก

(วิธีคิด : รวบรวมสถิติจากประเภทขยะ
ต่ า ง ๆ ผ่า นกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การทั้ง 4
ประเภทขยะ)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ จากชุ มชนต้ นแบบให้ แก่ชุมชนอืน่ ๆ
ตัวชี้วดั ที่ 1 มีฐานการเรี ยนรู้ครัวเรื อนต้นแบบ การ

เก็บข้อมูลจานวนครั้งในการถ่ายทอดองค์

มีผเู้ ข้าศึกษาดูงานฐานการเรี ยนรู้

จัดการขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะ

ความรู้ของฐานการเรี ยนรู้ หรื อจานวนผู้

ครัวเรื อนต้นแบบ หรื อศูนย์ถ่ายทอดองค์

ทัว่ ไป

เข้ามาศึกษาดูงานฐานการเรี ยนรู้ ณ ฐาน

ความรู้

เรี ยนรู้ครัวเรื อนต้นแบบ
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8. การบริหารโครงการ
8.1 โครงสร้ างการบริหารโครงการ
8.๑ คณะทีป่ รึกษาโครงการ ประกอบด้วย
1) นายอาเภอเชียงของ
2) ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
3) นัก วิช าการสิ่ ง แวดล้อมช านาญการ ส านัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม
จังหวัดเชียงราย
มีบทบาทหน้ าที่ ให้คาปรึ กษา แนะนา รวมทั้งการสนับสนุน ส่ งเสริ มต่อการดาเนินงานโครงการ
8.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงานต้นสังกัด

สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

นายช่วง ทะกัน

ประธานกรรมการ

ทต.สถาน

ทต.สถาน

นายธีรพล ไชยศรี

รองประธานกรรมการ ,,

,,

นายสมเพชร สุ วรรณทา

ประธานสภาเทศบาล

,,

,,

นายธี รพัฒน์ ดีแก้ว

กรรมการ

,,

,,

ผู้อ านวยการกองทุ ก กองในเทศบาล กรรมการ
สถาน

,,

,,

ผอ.สถานศึ ก ษา ร.ร.ชุ มชนสถาน กรรมการ
(ราษฎร์ดรุ ณวิทย์)หรื อผูแ้ ทน

โรงเรี ยน

โ ร ง เ รี ย น ชุ ม ช น
สถาน

ผอ.สถานศึ ก ษา ร.ร.บ้า นทุ่ ง อ่ า งหรื อ กรรมการ
ผูแ้ ทน

โรงเรี ยน

โรงเรี ยบบ้ า นทุ่ ง
อ่าง
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ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงานต้น
สังกัด

สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างทุกคน

กรรมการ

ทต.สถาน

ทต.สถาน

ประธานกรรมการชุมชน ทุกชุมชน

กรรมการ

ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง ที่ ท าการผู ้ใ หญ่ บ้ า น
อ.เชียงของ
บ้านเป้ าหมาย

ประธาน อสม.บ้านเป้ าหมาย

กรรมการ

ส า ธ า ร ณ สุ ข ต . รพสต.ต.สถาน
สถาน

นางมนสิ ชา ไชยทน

เลขานุการ

ทต.สถาน

ทต.สถาน

นางภัทร์ ธีนนั ท์ บุญสวัสดิ์

ผูช้ ่วยเลขานุการ

,,

ทต.สถาน

บทบาทหน้ าที่
1. วางแผนการดาเนินงาน และควบคุมกากับให้การดาเนินงานโครงการมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ดาเนิ นกิ จกรรมให้เป็ นไปตามแผนด้วยความเรี ยบร้ อย และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของ
โครงการ
3. ติดตามนิเทศโครงการ 7)พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างสานักปลัด
กรรมการ
8.1.2 ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทางานด้านสิ่ งแวดล้อม

สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์

นางมนสิ ชา ไชยทน

รัฐศาสตร
มหาบัญฑิต

ปลัดเทศบาลดูแลงานด้านสาธารณสุ ข ๐๘-1883-7637
และสิ่ งแวดล้อม ทต.สถาน

นางภัทร์ธีนนั ท์

รัฐศาสตร
มหาบัญฑิต

ปร ะ ส า นง า น แ ล ะ ดู แ ล งา น ด้ า น 09-1078-4169
สิ่ งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2556 - 2560

บุญสวัสดิ์
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บทบาทหน้ าที่
1. ติดต่อประสานงานโครงการ ให้มีการดาเนิ นงานเป็ นไปตามแผนงานโครงการด้วย
ความเรี ยบร้อย
8.2 แนวทางการบริหารโครงการเพือ่ ให้ เกิดความต่ อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
เทศบาลตาบลสถาน วางแผนงานและแนวทางการบริ หารจัดการขยะ ด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมใน
การเสริ มสร้างความรู้ รณรงค์ กระตุน้ และสร้างสื่ อ กระแสในทุกรู ปแบบ เพื่อกระตุน้ พฤติกรรม ประกอบ
กับการสร้างจิตสานึกให้แก่ชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยจะสร้างกลุ่ม
พลังมวลชนจากภาคประชาชน ในรู ปแบบของกองทุนหมู่บา้ นธนาคารขยะของหมู่บา้ น กองทุนขยะของ
โรงเรี ยน กองทุนพิทกั ษ์ความดีจากผูส้ ู งวัยใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม และกองทุนขยะของเทศบาลตาบลสถาน ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนิ นกิ จกรรมในการบริ หารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ให้ถูกวิธี และสร้ างความยัง่ ยืนแก่
ชุ มชน แม้จะสิ้ นสุ ดโครงการก็ยงั สามารถดาเนิ นการด้วยตนเองให้สร้ างสิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นมิ ตรแก่ ชุมชน
อย่างยัง่ ยืน
9. ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ (ทั้งในระดับพืน้ ทีโ่ ครงการ และในภาพรวมของสั งคม)
9.1 ผลประโยชน์ ต่อประชาชนและชุ มชน
1. ประชาชนมี ความรู ้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการยะแต่ละประเภทได้อย่าง
เหมาะสม
2. ช่ วยลดปั ญหาปริ ม าณขยะ ปั ญหาไม่ มีที่ กาจัดขยะ และปั ญหาเกี่ ยวกับสุ ข ภาวะของ
ประชาชนในพื้นที่
3. เกิ ดชุ มชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่
ชุมชนอื่น ๆ
9.2 ผลประโยชน์ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย
2. ลดการทาลายทรัพยากรดินในพื้นที่จากการกาจัดขยะด้วยวิธีการเผา
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3. ลดการปนเปื้ อนสิ่ งสกปรกลงสู่ ทรัพยากรน้ า ในพื้นที่จากน้ าซะขยะที่ไม่ได้กาจัดอย่าง
เหมาะสม
10. การติดตามนิเทศโครงการ
ต้องมี การวางแผนการติ ดตามนิ เทศโครงการ ตั้ง แต่ ระยะเริ่ ม ต้นโครงการ ระหว่า งการ
ดาเนินงาน และระยะสิ้ นสุ ดการดาเนินงาน โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนกลุ่มเป้ าหมายทุกระยะ
ระยะที่ 1

ระยะการเริ่มต้ นโครงการ
มี ก ารวางแผนงาน และการร่ วมกันแก้ไ ขปั ญหา อุ ป สรรคการ
ดาเนินงาน

ระยะที่ 2

ระยะการระหว่างการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
มีการวางแผนงาน และการร่ วมกันแก้ไขปั ญหา อุปสรรคการ
ดาเนินงาน

ระยะที่ 3

ระยะการสิ้นสุ ดโครงการ
ถอดบทเรี ย น และสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค และวางแผนสู่ ก าร
ต่อยอดการขยายสู่ ชุมชนอื่น ๆ ในตาบลสถาน

