แนวทางการจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณา
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕61
โดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกริ่นนาโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
การเพิ่มของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ สนับสนุนการดาเนินโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕2 จนถึงปัจจุบัน นั้น ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดี
อีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศ ดาเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนากลับขยะมาใช้ประโยชน์
รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปกาจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสานึก การลด คัดแยกขยะ และนาขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในชุมชน และมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ
หากประชาชนร่วมมือกับภาครัฐในการดาเนินการ ก็จะสอดคล้องตามแนวทาง “ประชารัฐ” และ
ประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ(Reduce)การนา
กลับมาใช้ซ้า(Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่( Recycle) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันอย่างพอเพียง เพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561
1. หลักการและเหตุผล
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ปี 2559 ประมาณ 27.04 ล้านตัน มี
แนวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี เ นื่ อ งจากจ านวนประชากรเพิ่ ม ขึ้ น และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอย และได้ประกาศให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้กาหนด Road Map การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย เพื่อให้เกิดการดาเนินงานในทิศทางเดียวกันและหนุนเสริมการดาเนินงานซึ่งกันและ
กัน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) เร่งการจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กาจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2) ให้
มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางและแปรรูป
พลังงานจากขยะ 3) จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) การสร้างวินัย
ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทาแผนแม่บท
การบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติ 5 ด้าน
ได้แก่ 1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 2) เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 3) เพิ่มศักยภาพการกาจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4)
พัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะ มูลฝอยและของเสียอันตราย 5)
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการสร้างวินัยในการจัดการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึง
จัดทาโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร โดยนาแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce
หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้า และ Recycle หรือ การนากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนมี
การจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกาเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางคือการกาจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste)
2. เพื่อประกาศยกย่องเชิดชู ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทาประโยชน์ต่อสังคมใน
ด้านการจัดการขยะ การลด การแยก และนากลับมาใช้ใหม่ และสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero
Waste)
3. ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561

4. พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
1. เทศบาล
รวม
เทศบาลนคร
จานวน
เทศบาลเมือง
จานวน
เทศบาลตาบล
จานวน
2. องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
3. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จานวน
(กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

2,441 แห่ง
30 แห่ง
178 แห่ง
2,233 แห่ง
5,334 แห่ง
2 แห่ง

5. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
6.1 เป็นการคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
6.2. แบ่งกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมประกวดคัดเลือกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก มีปริมาณประชากรตั้งแต่ 1 คน แต่ไม่เกิน 500 คน
กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง มีปริมาณประชากรตั้งแต่ 501 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน
กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ มีปริมาณประชากรประมาณ 1,001 คนขึ้นไป
สาหรับการนับจานวนประชากรของชุมชนในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลให้
นับยอดรวมจานวนประชากร ณ วันสิ้นเดือนธันวาคม 2560 โดยใช้เอกสารข้อมูลทะเบียนราษฎรของสานัก
ทะเบียนอาเภอ หรือหน่วยงานแสดงเป็นหลักฐาน
***หมายเหตุ*** ชุมชนที่ชนะเลิศระดับประเทศแล้ว ไม่สามารถส่งเข้าร่วมการประกวดได้
7. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2560
ส่วนที่ 1 การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 10 คะแนน
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและภาคส่วนต่างๆ
จานวน 20 คะแนน
ส่วนที่ 3 การดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs
จานวน 45 คะแนน
ส่วนที่ 4 ผลสาเร็จของการดาเนินงานชุมชนปลอดขยะ
จานวน 45 คะแนน
ส่วนที่ 5 ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 10 คะแนน
ส่วนที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
จานวน 10 คะแนน
รวม 140 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับดีเยี่ยม
ตั้งแต่ 121 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
ตั้งแต่ 101 - 120 คะแนน
ระดับมาตรฐาน
ตั้งแต่ 81 - 100 คะแนน
ระดับพอใช้
ตั้งแต่ 61 – 80 คะแนน
ระดับควรปรับปรุงพัฒนา
ตั้งแต่ 60 คะแนนลงไป

8. การจัดส่งรายงาน/ภาพประกอบผลการดาเนินงานชุมชนปลอดขยะ
ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ให้ดาเนินการจัดทาเล่ ม
รายงาน/ภาพประกอบพร้อมทั้งแบบฟอร์มการจัดทารายงาน ดังนี้ ปกหน้า คานา สารบัญ รายละเอียดเนื้อหา
ในรายงาน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (จานวนประชากร ครัวเรือน อาชีพปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวัน)
ส่วนที่ 2 การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและภาคส่วนต่างๆ
ส่วนที่ 4 การดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs
ส่วนที่ 5 ผลสาเร็จของการดาเนินงานชุมชนปลอดขยะ
ส่วนที่ 6 ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 7 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
หมายเหตุ
1) มีรูปภาพประกอบแต่ละกิจกรรมพร้อมข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการให้คะแนนกับคณะกรรมการ
ตัดสินระดับประเทศฯ
2) มีเบอร์โทรผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบหลักของท้องถิ่นและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
3) แนบใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปอลดขยะ
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลการดาเนินงานมาที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดในแต่ละจังหวัด

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
๑.๑ ประวัติชุมชนโดยสังเขป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๒ สถานที่ตั้ง
ชื่อชุมชน………………………………………………………………………………………………..................................................
เลขที่……………....….ตาบลแขวง…..…………………………….อาเภอ/เขต…………………………............................……..
จังหวัด…………...........………………………………………….รหัสไปรษณีย์…......…………………......................…………….
โทรศัพท์……………...................................โทรสาร…………………………………………
E-mail……………………………………..........
ชื่อ อปท. ..........................................................................................................................................................
เลขที่……………....….ตาบลแขวง…..…………………………….อาเภอ/เขต…………………………............................……..
จังหวัด…………...........………………………………………….รหัสไปรษณีย์…......…………………......................…………….
โทรศัพท์……………...................................โทรสาร…………………………………………
ผู้บริหาร อปท. ชื่อ.......................................................................สกุล..............................................................
โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………….................................................
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชื่อ..................................................................สกุล..........................................................
โทรศัพท์………………………………………………………………… E-mail ……………….................................................
๑.๓ ผู้บริหาร และอาจารย์รับผิดชอบโครงการฯ
ผู้บริการสถานศึกษา(นาย/นาง/นางสาว)……………………..............................………………………………………………
ตาแหน่ง…………………………….............………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่………….......................………………………..
อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ(นาย/นาง/นางสาว)………………………………...............................……………………….
ตาแหน่ง………………………………..............……………โทรศัพท์เคลื่อนที่…………........................………………………….
๑.๔ สภาพพื้นที่ (ระบุสภาพพื้นที่ เขตเมือง เขตเมืองกึ่งชนบท เขตชนบท ชุมชนรอบข้าง สถานที่ราชการ
สถานประกอบการ ร้านค้า อาชีพของประชากร คูคลอง แม่น้า ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................
เนื้อที่…………………………………………ไร่
๑.๗ ขนาดชุมชน(เลือกได้เพียง ๑ ประเภทเท่านั้น)
กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก ประชากร ไม่เกิน 500 คน
กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง ประชากร 500-1,000 คน
กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ ประชากร มากกว่า 1,000 คน

ส่วนที่ ๒
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ แผนงานและนโยบายในการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ (นโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนปลอด
ขยะ หรือการจัดการขยะโดยชุมชน แผนงาน/โครงการ แนวทางการสนับสนุนชุมชนปลอดขยะ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............................................................................................………
***เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร อปท.ให้การสนับสนุนโครงการฯเช่น รายงานการประชุมหรือ
ภาพประกอบ***
๒.๒ แนวทางการสนับสนุนชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดขยะ (แนวทางการสนับสนุน ทั้งด้านงบประมาณ และ
การอานวยความสะดวกในการทางาน วัสดุอุปกรณ์ องคืความรู)้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….............................................................................................………………………………….
***เอกสารหลักฐานหรือรูปภาพประกอบ***
๒.๓ การสนับสนุนหรือจัดเก็บข้อมูลและจัดทาสถิติปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................................………….
***เอกสารหลักฐานหรือรูปภาพประกอบ***
ส่วนที่ ๓
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนชุมชนและภาคส่วนต่างๆ
๓.๑ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (ควรระบุรายละเอียด กิจกรรม วันที่ดาเนินการ จานวนคนเข้าร่วม
จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วม และผลการดาเนินงาน)
กิจกรรม/วิธีการ..................................................................................................................................................
แนวคิด……………………………………………………………………………………………........................................................
กระบวนการ/ขั้นตอน……………………………………………………………………………….................................................
ผลการดาเนินงาน.....……………………………………………………………………………….................................................
จานวนคน/ครัวเรือนที่เข้าร่วม.....…………………………………………………..............................................................
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุ พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
๓.๒ การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม/วิธีการ..................................................................................................................................................
รายละเอียดการมีส่วนร่วม/การสนับสนุน....……………………………………………….................................................
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
๓.๓ การมีส่วนร่วมดาเนินกิจกรรมของภาคส่วนอื่นๆ (สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาลหน่วยงาน
ราชการ และภาคเอกชน ฯลฯ)
กิจกรรม/วิธีการ..................................................................................................................................................

จานวนหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม.........................................................................................................................
รายละเอียดการร่วมกิจกรรม....…………………………..................…………………….....................................................
***หากมีหลายภาคส่วนโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
๓.๔ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาคส่วนอื่นๆ
รูปแบบ/วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ.........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
รายละเอียดการมีส่วนร่วม/การสนับสนุน....………………………………………………..................................................
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
ส่วนที่ ๔
การดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs
๔.๑ กิจกรรมการลด ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
กิจกรรม/รูปแบบ……………………………………………………………………………………..................................................
รายละเอียดการดาเนินงาน.................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน................................................................................................................................................
กิจกรรมตามหลัก 3Rs  Reduce  Reuse  Recycle
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
๔.๒ กระบวนการส่งเสริมการมีวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน
กิจกรรม/รูปแบบ/วิธีการ....................................................................................................................................
สร้างวินัยในด้านใด/แนวคิด................................................................................................................................
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
๔.๓ กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
กิจกรรม/รูปแบบ ...................…………………….............................................…………………………………………………
ผลการดาเนินงาน.......…………………………………................................................……………………………………………
ประโยชน์ที่ได้รับ.................................................................................................................................................
คัดแยก/นาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้................................................กิโลกรัม/วัน
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบ***
4.4 กิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล(Recycle)อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
กิจกรรม/รูปแบบ ...................…………………….............................................…………………………………………………
ผลการดาเนินงาน.......…………………………………................................................……………………………………………
ประโยชน์ที่ได้รับ.................................................................................................................................................
คัดแยก/นาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้................................................กิโลกรัม/วัน
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบ***

4.5 กิจกรรมการจัดการขยะทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
กิจกรรม/รูปแบบ ...................…………………….............................................…………………………………………………
ผลการดาเนินงาน.......…………………………………................................................……………………………………………
ประโยชน์ที่ได้รับ.................................................................................................................................................
คัดแยก/นาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้/ลดปริมาณขยะได้................................................กิโลกรัม/วัน
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบ***
4.6 กิจกรรมการจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
กิจกรรม/รูปแบบ ...................…………………….............................................…………………………………………………
ผลการดาเนินงาน.......…………………………………................................................……………………………………………
ประโยชน์ที่ได้รับ.................................................................................................................................................
คัดแยก/นาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้/ลดปริมาณขยะได้................................................กิโลกรัม/วัน
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบ***
4.7 ระบบเอกสารและข้อมูล การวิเคราะห์ และการติดตามประเมินผล
รูปแบบ/วิธีการจัดเก็บข้อมูล……………….....................................................…………………………………………………
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล……………………....................ความถี่ในการจัดเก็บ........………………………………..……
การวิเคราะห์ข้อมูล.............................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับ/การใช้ประโยชน์ข้อมูล.........................................................................................................
***หากมีหลายวิธีการโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบ***
ส่วนที่ ๕
ผลสาเร็จของการดาเนินงานชุมชนปลอดขยะ
๕.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ความมีวินัย และจิตสานึกในการดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน
การให้ความรู้แก่ชุมชน………………………………………………………………………......................................................
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/จิตสานึก/ความมีวินัยของคนในชุมชน…………………………………………….................
…………………………………………………………………….............................................................................................
ผลสาเร็จ/ผลลัพธ์………..........………………………………………………………………....................................................
*** พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
๕.๒ ปริมาณขยะมูลฝอยที่นามาใช้ประโยชน์ในชุมชน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์
ขยะอินทรีย์............................................................กิโลกรัม/วัน เฉลี่ยต่อคน...........................................กก./วัน
ขยะรีไซเคิล............................................................กิโลกรัม/วัน เฉลี่ยต่อคน...........................................กก./วัน
ขยะทั่วไป...............................................................กิโลกรัม/วัน เฉลี่ยต่อคน...........................................กก./วัน
รวมปริมาณ.......................................................... .กิโลกรัม/วัน เฉลี่ยต่อคน...........................................กก./วัน
คิดเป็นร้อยละ.......................................................จากขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชุมชน

๕.๓ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง
ปริมาณขยะก่อนดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะ…………………………………………กิโลกรัม/วัน
ปริมาณขยะหลังดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะ................................................กิโลกัรม/วัน
ปริมารขยะที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบก่อน/หลัง...................................................กิโลกรัม/วัน
ปริมาณขยะที่เหลือส่งให้ อปท. นาไปกาจัด .....................................................กิโลกรัม/วัน
ร้อยละปริมาณขยะที่ลดลง ร้อยละ..................................................จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของชุมชน
๕.๔ การเชื่อมโยงของเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรม
จานวนเครือข่ายภายในชุมชน………….........เครือข่าย ได้แก่................................................................................
.............................................................................................................................................................................
รูปแบบการเป็นเครือข่าย/ความร่วมมือ………………………………………………….......................................................
จานวนเครือข่ายภายนอกชุมชน………….........เครือข่าย ได้แก่.............................................................................
.............................................................................................................................................................................
รูปแบบการเป็นเครือข่าย/ความร่วมมือ………………………………………………….......................................................
*** พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
๕.๕ ความยั่งยืนของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (รูปแบบ/วิธีการ/แผนงาน ที่สื่อถึงความยั่งยืนของการ
จัดการขยะในชุมชน)
รูปแบบ/วิธีการ/แผนงาน.....................................................................................................................................
ลักษณะของระบบการจัดการขยะของชุมชน.......................................................................................................
เส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภท.................................................................................................................
*** พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
ส่วนที่ 6
ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.๑ การดาเนินกิจกรรมของชุมชนที่เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสาคัญ
กิจกรรมที่ดาเนินการ(กิจกรรมการจัดการขยะหรือกิจกรรมอื่นๆ)ชื่อกิจกรรม................………………................…
ดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร…………………………….................……….………....................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
6.๒ การสร้างงานและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมในชุมชน
กิจกรรม…………………………………………………………………………………………….........................................................
กิจกรรมการจัดการขยะสร้างงาน/สร้างรายได้อย่างไร………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***

6.3 มีการนารายได้ที่เกิดขึ้นมาจัดเป็นสวัสดิการให้กับคนในชุมชน
ที่มาของรายได้จากการจัดการขยะ/กองทุนจากขยะ………………………………………………………………....................
การบริหารจัดการรายได้อย่างไร/สวัสดิการคนในชุมชมอย่างไร……………………………………….............................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
*** พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
6.4 มีการนาผลผลิตจากการแปรรูปขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากขยะ…………………………………………………………………………….........................................................
การนาไปใช้ประโยชน์/รูปแบบการใช้ประโยชน์.........………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................................
***หากมีหลายผลิตภัณฑ์โปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
ส่วนที่ 7
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
๖.๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน......……………..............………………………………
วิธีการดาเนินงาน...............................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน……………………………………………………............................……………….....................................
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
๖.๒ การประหยัดพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรมการประหยัดพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน......……………...........………………………………
วิธีการดาเนินงาน...............................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน……………………………………………………............................……………….....................................
***หากมีหลายกิจกรรมโปรดระบุเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพประกอบที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน***
***หมายเหตุ*** หากในข้อใดไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีข้อมูล ให้ข้ามไปไม่จาเป็นต้องหาข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
มาใส่ให้ครบ
----------------------------------------------

