
 
 

 
 

 
แบบเสนอโครงการ 

“ภายใต้การสนับสนุนจาก Node Flagship จังหวัดพัทลุง 
 
ชื่อโครงการ  สร้างความร่วมมือการจัดการขยะต าบลเขาชัยสน 
(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะท า เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้ค าที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 
บรรทัด) 
 
ประเภทโครงการ เป็นโครงการใหม่  เป็นโครงการต่อเนื่อง(ต้องแสดงผลส าเร็จการด าเนินงานที่ผ่านมาให้
ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์) 

 

 
 
1.  องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล) 
กรณีท่ีเสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี(เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล)จะต้องระบุ
หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่
เครือ่งหมาย – ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีขององค์กร 
หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก 3-9303-00632-77-7 
 
ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล.............องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน............................................................................ 
ชื่อหัวหน้าองค์กร ....................นายนิพันธ์ เมืองสง...............................................................................................  
ต าแหน่งในองค์กร........นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน....................................................... 
ที่ตัง้องค์กร   
อาคาร..........ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน.............. ห้องเลขที่/ชั้น……................................................ 
เลขที่……….815.….....…...…  หมู่ที่ ..…3….....  ตรอก/ซอย…………..………ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง .....เขาชัยสน.....อ าเภอ/เขต ............เขาชัยสน.......จังหวัด.......พัทลุง........รหัสไปรษณีย์...93130......... 
โทรศัพท์.......074-691303...โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......-.....โทรสาร.. 074-691303............ 
Email ......jommymy@gmail.com.................... 
จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)  
 1.  หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ) 
 2.  สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้ง
พิเศษ) 
 3.  หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
 4.  หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ) 
 5.  รัฐวิสาหกิจ 

รหัสโครงการ: 63-00169-0008 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่

วนัที:่     ______/__________/__________ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ 

งบประมาณที่เสนอ ไม่เกิน 100,000 บาท 
(ผ่านหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ระดับFlagship) 
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 6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ต าบล) องค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
 7.  องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล 
 8   วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์  
 9.  องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงก าไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
 10.  องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการ
หนังสือพิมพ์ สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ) 
 11.  สถาบันการศึกษาเอกชน  12.  สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน 
 13.  บริษัท / หน่วยงานเอกชน    14.  องค์กรต่างประเทศ  
   15.  อ่ืนๆ ระบุ ………………………………………………………………… 
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
** ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ด าเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้ 
 
ค าน าหน้าชื่อ.............นางสงบ...............................นามสกุล .........ลักษณะ........................................... 
ต าแหน่งในองค์กร.....หวัหน้าส านักปลัด....................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ....... -3-9305-00628-97-8 ....................................................................... 

โทรศัพท์ .............................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....... 082-2604478...................... โทรสาร .......................... 
Email ..........aon2511@windowslive.com........................................................................... 
 
ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่………..…207......…...…  หมู่ที่ ..7….....  ตรอก/ซอย……………….………………ถนน………….…………………… 
ต าบล/แขวง............หานโพธิ.์........................ อ าเภอ/เขต ........เขาชัยสน..........จังหวัด.........พัทลุง................. 
รหัสไปรษณีย์ .......93130........................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน   เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)      □ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................  
เลขที่………..…......…...…  หมู่ที่ ..…….....  ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….……………………………… 
ต าบล/แขวง………………....… อ าเภอ/เขต ……..…….…….. จงัหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์………...………….……. 
 
 สถานที่ท างาน:   เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่) □ เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน   □ไม่เหมือน (กรอกใหม่) 
อาคาร/หมู่บ้าน..................................................... 
เลขที่……….......…...…  หมู่ที่ ..…….....  ตรอก/ซอย……….………ถนน………………………ต าบล/แขวง……………….... 
อ าเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ …...………….…….โทรศัพท์ ..............................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................  โทรสาร ..........................Email ………..............……………………………..………….. 
 
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร  เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น □ เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน  □เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  

mailto:..........aon2511@windowslive.com
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3.  รายช่ือผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน (อย่างน้อย 3คน) 
 
ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 1 
ค าน าหน้าชื่อ.................นายจ ารัส  ........................................... นามสกุล ............บ ารุงเสนา............................... 
หน้าที่ในโครงการ ..................ประสานงาน................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 3-9303-00365-28-1 
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
อาคาร/หมู่บ้าน...................เลขท่ี...........59....... หมู่ที่ ........4........  ตรอก/ซอย…………..……….………………
ถนน………… ………ต าบล/แขวง............เขาชัยสน............................... อ าเภอ/เขต ......เขาชัยสน................................ 
จังหวัด.............พัทลุง..................  รหัสไปรษณีย์ ......93130...............................โทรศัพท์ .................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............. 096-2587462................ โทรสาร .....................Email ........................................... 
 
ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 2    
ค าน าหน้าชื่อ..............นางสาวดูลียา........................................... นามสกุล .....จงกลบาล  ...................................... 
หน้าที่ในโครงการ ..................ประสานงาน................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 1-9304-00068-35-4 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 
อาคาร/หมู่บ้าน........................................... 
เลขที่..........180/1........ หมูท่ี่ ........11.......  ตรอก/ซอย………….………………
ถนน………….………………...……………………… 
ต าบล/แขวง................แม่ขรี........................... อ าเภอ/เขต ........ตะโหมด................................... จังหวัด.............พัทลุง
..............................  รหัสไปรษณีย์ ............93160...............................โทรศัพท์ .......................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....... 061-1658647.......................... โทรสาร ......................Email .......................................... 
 
ผู้ร่วมท าโครงการบุคคลที่ 3 
ค าน าหน้าชื่อ.............. พ.จ.อ.หญิง จอมขวัญ ......................... นามสกุล ...........แนบเนียด................................ 
หน้าที่ในโครงการ .................เลขานุการ................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 3-9303-00500-19-6 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 
อาคาร/หมู่บ้าน......................เลขที่.........166......... หมู่ที่ ........8........  ตรอก/ซอย…….………………ถนน………………...
ต าบล/แขวง...........เขาชัยสน.............. อ าเภอ/เขต ......เขาชัยสน.......... จังหวัด....พัทลุง.......รหัสไปรษณีย9์3130
โทรศัพท์ .................... โทรศัพท์เคลื่อนที่...............0887826475......... โทรสาร.....................................................
Email ..... jommymy@gmail.com........................................................ 
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4.  คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ 
 
4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส. 
 ไม่เคยได้รับทุน     □ เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ.......................................................... 
 (กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย) 
4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่ 

 เข้าข่าย ไมเ่ข้าข่าย (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ 
ป.ป.ช. 

   
 เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค ์
 เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส.  
 เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส.  
 เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มกีิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส.  

 
4.3รายการเอกสารแนบท้าย 
 1. ข้อเสนอโครงการ จ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 

ชุด 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 ชุด 
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1. หลักการเหตุผล / ความส าคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพ้ืนที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการด าเนินงาน
โครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานโครงการจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
เป้าหมายของ Node Flagship ได้อย่างไร) 

       จากสภาพปัจจุบันชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและประชาชนเพ่ิมขึ้นจะมีปัญหาในเรื่องขยะที่นับวัน 
ปริมาณขยะจะเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตัว และก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนท าให้ดูแล้วชุมชนบ้านเรือน
ไม่น่าอยู่อาศัยโดยถ้าไม่มีการจัดการเรื่องสุขาภิบาลในครัวเรือนควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะจะ
ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครัวเรือนทั้งด้านสุขภาพกายและใจได้อีกท้ังท าให้ชุมชนไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดู
ไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ า
และอาหารเป็นสื่อ หรือสารพิษจากขยะที่เป็นสารเคมี การเพ่ิมมากขึ้นของขยะและการไม่การแยกขยะมาท าล าย
อย่างถูกวิธีจึงเป็นปัญหาส าคัญต่อระบบสาธารณสุขของชุมชน ซึ่งถ้าหากมีการจัดการขยะที่ถูกต้องโดยแต่ละ
ครัวเรือนช่วยกันแยกขยะและก าจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการน ากลับมาใช้ใหม่จะเป็นการลดปริมาณขยะ
ได้มากและช่วยท าให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนน่าอยู่สะอาด เป็นการป้องกันและควบคุมโรคด้วยอีกทางหนึ่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสนมีประชากรจ านวนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ประชากร ณ 12 มีนาคม 2563 จ านวน 
10,233 คน คิดปริมาณขยะ 7.35 ตัน ต่อวัน ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาชัยสน คือการขาดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ การน ากลับมาใช้
ประโยชน์ และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย ยังคงมีแนวคิดและผลักภาระการ
จัดการขยะมูลฝอยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณขยะและขยะตกค้างจึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพ่ือสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้
ก็น าไปท าปุ๋ยหมัก ท าแก๊สชีวภาพ ขยะอันตรายก็น าเข้าสู่ระบบการท าลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็น า
รวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนขยะทั่ว ไปก็สามารถที่จะน าไปก าจัดตามหลัก
สุขาภิบาลแต่และครัวเรือนต่อไป การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท า
โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การลดสภาวะโลกร้อน โดยการเปลี่ยนวิธีคิด สร้างจิตส านึกให้ความรู้
ตามหลักวิชาการ กระตุ้น หนุนเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักว่าขยะเกิดจากตัวเรา และเป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้อง
จัดการ   
      ดังนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสนจะเป็นฝ่ายสนับสนุน
หลัก และเป็นแกนน าในการขับเคลื่อน ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  แต่การ
ด าเนินโครงการแต่ละปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถวัดผลส าเร็จของโครงการได้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการประชาชนก็กลับไป
ใช้พฤติกรรมเดิมๆ และยังคงเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสนเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว ในรูป
แบบเดิมจนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการ
โครงการโดยจัดตั้งธนาคารขยะ รุกลงให้บริการรับซื้อขยะและประชาสัมพันธ์ในทุกหมู่บ้าน ทุกกิจกรรม พร้อมทั้ง

ส่วนที่ 2: รายละเอียดโครงการ 
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ให้ความรู้และเชิญชวนครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกธนาคาร แต่ยังประสบปัญหาการเข้าถึงของประชาชนยังไม่
ครอบคลุม ด้วยพื้นที่ในต าบลค่อนข้างกว้างและผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ชัยสน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 42,450 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด 3,771 ครัวเรือน มี
ประชากรรวม 10,233 คน มีโรงเรียนมัธยม ๑ โรงเรียน  โรงเรียนประถมศึกษา ๕ โรงเรียน มีวั/ส านักสงฆ์ ๙ วัด 
มีมัสยิด/บาลาย ๘ มัสยิด มีครัวเรือนที่คัดแยกขยะได้ประมาณ  ๕๐๐  ครัวเรือน แต่ยังไม่มีความรู้ในการน าขยะมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นจริงๆ ร้อยละ 13.26 %ของครัวเรือนทั้งต าบล ขยะที่เกิดขึ้นทั้งต าบลมี 5 ประเภท
ขยะอินทรีย์ 62% ขยะรีไซเคิล 30% ขยะอันตราย 3% ขยะทั่วไป 3% ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๑% มีประชาชนป่วย
ด้วยโรค ไข้เลือดออก 48 ราย  

ดังนั้น หากมีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะอย่างเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะ มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีการสร้างแกนน าให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาชัยสน จึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการลด  คัดแยก น าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับแกนน า 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสนได้บรรจุแผนงาน
โครงการการบริหารจัดการขยะไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และบรรจุในข้อบัญญัติต าบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการขยะใน
ภาพรวมทั้งต าบลเขาชัยสน จึงได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.ในครั้งนี้ 
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2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป็น
วัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ (บอกได้ว่าจะท าโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพ่ือให้เกิดผลอะไรที่น าไปสู่การแก้ปัญหา)) 
 

 
 

วัตถุประสงค์  
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1 เพ่ือให้เกิดกลไกการจัดการขยะ
ครัวเรือน ขยะชุมชนในระดับต าบล 

1. คณะท างานประกอบท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีภาครัฐ 
2. คณะท างานมีการประชุมทุกเดือน 
3. คณะท างานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยร้อยละ 80 
4. คณะท างานมีข้อมูลเพ่ือการประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผล 
การจัดการขยะ 
5. จัดท าแผนการจัดการขยะระดับต าบล 

2 เพ่ือให้เกิดกติกาการจัดการขยะ
ครัวเรือน ในระดับต าบล 

1. ทุกหมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมจัดการขยะอย่างน้อย 10 
ครัวเรือน 
2. มีกติการ่วมเพื่อการจัดการขยะในระดับต าบล 
3. ครัวเรือนปฏิบัติตามกติกาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4. มีแผนที่ทางเดินขยะแต่ละประเภท 

3 เพ่ือหนุนเสริมปฏิบัติการสู่การลด
ขยะ 

1. มีชุดปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะเคลื่อนที่ไป
สร้างการเรียนรู้ทุกหมู่บ้าน 
2. มีครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 100 ครอบครัว 
3. มีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 5 หมู่บ้าน 
4. มีหน่วยงานต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อยร้อยละ 70 

4 เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการ
จัดการขยะต าบลเขาชัยสน 

1. เกิดสัญญาประชาคมและร่วมประกาศการจัดการขยะเป็นวาระ
ของต าบลเขาชัยสนโดยผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และคณะท างาน 
2. เสนอแผนจัดการขยะต าบลเขาชัยสนต่อประธานสภา อบต. 

5 เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ๑.คณะท างานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์  

    
3. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 

*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมด าเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการ  

 
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ครัวเรือนน าร่องหมู่บ้านละ 10 ครัวเรือน รวม 140 ครัวเรือน 
กลุ่มเป้าหมายรอง  ได้แก่ ครัวเรือนใกล้เคียง/ครัวเรือนคู่ขนาน  140 ครัวเรือน
.............................................................................................. 
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พื้นที่ด าเนินงาน      
ชุมชน/
หมู่บ้าน 

.................................... หมู่ที่ 1-14 ถนน -  ซอย ..........-................. 

ต าบล/แขวง เขาชัยสน อ าเภอ/เขต เขาชัยสน  จังหวัด -พัทลุง 
      
ประเด็นการท างาน  เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ 
การจัดการดิน น้ า ป่า อาหารปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ 
เกษตรอินทรีย ์ การท่องเที่ยวเพ่ือสุข  

ภาวะ 
ครอบครัวอบอุ่น การจัดการทรัพยากร 

พลังงานชุมชน  อ่ืนๆ...............   
 
5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10เดือน) 
ระยะเวลาด าเนินการ 11  เดือน โดยเริ่มตั้งแตเ่ดือน  พฤษภาคม ถึงเดือน  มีนาคม 



 
 

6. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีด าเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละ
กิจกรรมให้ชัดเจน โดยให้น าวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้มากรอก และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีด าเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์  
 

กิจกรรมหลักและวิธีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนที่จัด

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวมของ
กิจกรรม (บาท) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้เกิดกลไกการจัดการขยะครัวเรือน ขยะชุมชนในระดับต าบล 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์   1. คณะท างานประกอบท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีภาครัฐ 
                      2. คณะท างานมีการประชุมทุกเดือน 
                      3. คณะท างานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยร้อยละ 80 
                      4. คณะท างานมีข้อมูลเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผล การจัดการขยะ 
                      5. จัดท าแผนการจัดการขยะระดับต าบล 
ชื่อกิจกรรมที่  1. เวทีสร้างการรับรู้สถานการณ์การจัดการขยะของต าบลเขาชัยสนแก่คณะท างาน   

   3,950            

รายละเอียดกิจกรรม 
  1. คณะท างานจ านวน 50 คน ที่คัดเลือกมาจากแกนน าหมู่บ้าน 14 หมู่บ้านๆละ 3 คนร่วมกับภาคี หมอ ครู ผู้น าศาสนา 
  ร่วมเรียนรู้สถานการณ์การจัดการขยะในต าบลเขาชัยสน 
  2. คณะท างานคัดเลือกครัวเรือน ร่วมปฏิบัติการจัดการขยะน าร่องจาก 14 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวม 140 ครัวเรอืน 
  3. ครัวเรือนปฏิบัติการน าร่อง เลือกครัวเรือนใกล้เคียง/ครัวเรือนคู่ขนาน 1 ต่อ 1  รวมครัวเรือนคู่ขนาน 140 ครัวเรือน 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการจัดการขยะทุก2เดือน   
รายละเอียดกิจกรรม 
1. คณะท างานประชุม 5 ครั้ง(ทุก 2 เดือน) ผู้เข้าร่วมประไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือ ออกแบบเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
   วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผล 
2. คณะท างานยกร่างสัญญาประชาคม  
3. คณะท างานจัดท าร่างแผนจัดการขยะระดับต าบล บนฐานข้อมูลและความรู้ 

  
8,750 
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กิจกรรมหลักและวิธีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนที่จัด

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวมของ
กิจกรรม (บาท) 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพคณะท างานเรียนรู้ศึกษาดูงานพ้ืนที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม   
26,900 

 
รายละเอียดกิจกรรม   

1. ประสานพื้นที่ศึกษาดูงานที่มีความส าเร็จการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
2. คณะท างาน 50 คนได้เรียนรู้ดูงานสร้างความเข้าใจจากพ้ืนที่ 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อให้เกิดกติกาการจัดการขยะครัวเรือน ในระดับต าบล 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  1. ทุกหมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมจัดการขยะอย่างน้อย 10 ครัวเรือน 
                     2. มีกติการ่วมเพ่ือการจัดการขยะในระดับระดับต าบล 
                     3. ครัวเรือนปฏิบัติตามกติกาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
                     4. มีแผนที่ทางเดินขยะแต่ละประเภท 

  

ชื่อกิจกรรมที่4 กิจกรรมเลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อการพฒันา ARE 2 ครัง้ ครัง้ที่1และครัง้ที2่   

รายละเอียดกิจกรรม  1. แลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงผลลพัธ์ของพืน้ท่ี 

                          2. ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการมีสว่นร่วมของภาคี. 

                         3. ผลกระทบก่อนและระหว่างการด าเนินโครงการ 

 3,500 

กิจกรรมที่ 2 และ 4    
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กิจกรรมหลักและวิธีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนที่จัด

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวมของ
กิจกรรม (บาท) 

รายละเอียดกิจกรรม 
2.1. คณะท างานประชุม 5 ครั้ง(ทุก 2 เดือน) ผู้เข้าร่วมประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือ ออกแบบเก็บข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผล 
2.2. คณะท างานยกร่างสัญญาประชาคม  
2.3 คณะท างานจัดท าร่างแผนจัดการขยะระดับต าบล บนฐานข้อมูลและความรู้ 
4.4. รว่มพิจาณาและก าหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท 
4.5. รับฟังความเห็นยกร่างสัญญาประชาคมการจัดการขยะต าบล 

  

วัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการสู่การลดขยะ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์   1. มีชุดปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะเคลื่อนที่ไปสร้างการเรียนรู้ทุกหมู่บ้าน 
                     2. มีครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 100 ครอบครัว 
                     3. มีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 5 หมู่บ้าน 
                     4. มีหน่วยงานต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อยร้อยละ 70 
                     ๕. มีโรงเรียนต้นแบบ ด้าน ธนาคารขยะ อย่างน้อย ๓ โรงเรียน 
                     ๖. มีการขยายผลจากครอบครัวสู่ครอบครัว  

  

ชื่อกิจกรรมที่ 5  เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน  

49,950 

รายละเอียดกิจกรรม   
1. คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 
2. จัดหาวัสดุเพ่ือการสาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ ดังนี้  
            2.1 ชุดจัดการขยะอินทรีย์ท าน้ าหมัก (ถัง 100 ลิตร กากน้ าตาล) 14 ชุด 
            2.2 ชุดจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือน  (ชุดเลี้ยงไส้เดือน 14 ชุด) 
3. สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R  
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กิจกรรมหลักและวิธีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนที่จัด

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวมของ
กิจกรรม (บาท) 

           ๓.๑ ฟ้ืนฟูธนาคารขยะ ในโรงเรียน ๕ โรงเรียน และขยายผลใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔ แห่ง 
           ๓.๒ ฟ้ืนฟูธนาคารขยะในหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน  
           ๓.๒ กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ ขยะแลกสิ่งของ ในชุมชน 
4. ร่วมพิจาณาและก าหนดเส้นทางเดินขยะทุกประเภท 
5. รับฟังความเห็นยกร่างสัญญาประชาคมการจัดการขยะต าบล 
 
 
6. ครัวเรือนน าร่อง 10 คน และครัวเรือนคู่ขนาน 10 คน  รวม 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดการขยะต าบลเขาชัยสน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์    1. เกิดสัญญาประชาคมและร่วมประกาศการจัดการขยะเป็นวาระของต าบลเขาชัยสนโดยผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าท้องท่ี และคณะท างาน 
                      2. เสนอแผนจัดการขยะต าบลเขาชัยสนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน 

 

  

กิจกรรมที่ 6 ธนาคารขยะในโรงเรียน และ หมูบ้่าน  
งบประมาณ 
อบต.เขาชัยสน 

 รายละเอียดกิจกรรม    
                          1.คณะท ำงำนติดำมควำมก้ำนหน้ำโครงกำร 
                          2. .ประเมินกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
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กิจกรรมหลักและวิธีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนที่จัด

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวมของ
กิจกรรม (บาท) 

                         3. ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
                       4. เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม 
กิจกรรมที่ 7 การขยายผล 
ใช้กลไกการชักชวน ครอบครัว ต่อครอบครัว  
 

 งบประมาณ 
อบต.เขาชัยสน 

รายละเอียดกิจกรรม   
                          1.คณะท ำงำนติดำมควำมก้ำนหน้ำโครงกำร 
                          2. .ประเมินกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
                         3. ผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
                       4. เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม 
            

  

กิจกรรมที่ 8 เวทีคืนข้อมูล สรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน  6,500 
รายละเอียดกิจกรรม   
๑. คณะท างานจัดการขยะต าบลเข้าร่วม  50 คน ครัวเรือนน าร่องและครัวเรือนคู่ขนาน ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีร่วม  
    จ านวน 100 คน  รวมทั้งสิ้น  150 คน 
๒. วิทยากรด าเนินการเพ่ือสร้างกระบวนการคืนข้อมูลการสร้างความร่วมมือการจัดการขยะต าบลเขาชัยสน 
๓. ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบน าเสนอแนวทางการ รูปแบบจัดการขยะครัวเรือน 
๔. ผู้ใหญ่บ้านต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ น าเสนอ แนวทางการ รูปแบบจัดการขยะชุมชน หน่วยงาน 
๕. โรงเรียน น าเสนอรูปแบบการจัดการขยะ ธนาคารขยะ 
๖. ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ คณะท างาน ร่วมประกาศสัญญาประชาคมการจัดการขยะต าบลเขาชัยสน 
๗. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา และก านันต าบลเขาชัยสน ร่วมกันรับแผนแผนจัดการขยะต าบลเขาชัยสน 
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กิจกรรมหลักและวิธีด าเนินงาน 
ช่วงเดือนที่จัด

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวมของ
กิจกรรม (บาท) 

จากผู้แทนคณะท างานตามโครงการ  
1.ค่าอินเตอร์เน็ตเพ่ือจัดท ารายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ ไม่เกิน 1,000 บาท 
2.ค่าจัดท าป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. ส าหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม ไม่เกิน 1,000 
บาท 
3.ค่าจัดท าชุดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 1,000 บาท 
4.ค่าเดินทางและค่าที่พักเพ่ือเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือ หน่วยจัดการระดับจังหวัด จ านวน 3 ครั้ง ไม่เกิน 5,000 บาท 

 8,000 

รวม  107,550 
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7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ ...... 107,550 ...... บาท 
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ) 
 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ  
กิจกรรมที่ 1.เวทีสร้างการ
รับรู้สถานการณ์การจัดการ
ขยะของต าบลเขาชัยสน  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25บาท =1250.- 
- ค่าป้ายโครงการสร้างความร่วมมือการจัดการขยะ 1,000.- 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2ชม.x600บาท= 1,200.- 
- ค่าประสานงาน 500.- 
 
 
 

3,950            

กิจกรรมที่ 2 การประชุม
คณะท างานขับเคลื่อนการ
จัดการขยะทุก2เดือน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25บาท x5ครั้ง =6,250.- 
- ค่าประสานงาน 500.-X5 ครั้ง = 2,500 
 

8,750 

กิจกรรมที่ 3.  พัฒนา
ศักยภาพเรียนรู้ศึกษาดูงาน
พ้ืนที่จัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วม 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50คน x 35 บาท 2มื้อ =3,500.- 
- ค่าอาหาร 50คน x 150 บาท 1มื้อ =7,500.- 
- ค่าประสานงาน 500.- 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4ชม.x600บาท= 2,400.- 
- ค่าเช่าบัส 1 วันๆละ รวมน้ ามัน 13,000 บาท  

26,900 

กิจกรรมท่ี 4.กิจกรรมเลก

เปลีย่นเรียนรู้เพื่อการพฒันา 

ARE 2 ครัง้ ครัง้ที1่และครัง้ที่2 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25บาท2ครั้ง =2,500.-  
- ค่าประสานงาน 2ครัง้ๆละ 500.-=1,000 
 

3,500 

กิจกรรมที่ 5. เวทีสร้าง
แรงจูงใจ สาธิตการจัดการ
ขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับ
หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 

- ค่าตอบแทนวิทยากรฯเหมาจ่าย 2 คนๆ 14 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง = 
30,000.-บ 
- ค่าวัสดุการสาธิตเพ่ือการเรียนรู้ครั้งละ 800x14ครั้ง 
   -พันธ์ไส้เดือนAF ในการสาธิต 14 กิโลกรัมๆละ500=7,000.- 
   -ถังและอุปกรณ์ในการสาธิตน้ าหมัก 14 ชุดๆละ 300=4,200.- 
    รวมเงิน 11,200.- 
- ค่าอาหารว่างฯ 25คน x 25บาทx14ครั้ง =8,750.- 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนรถยนต์ในการออกปฏิบัติงาน......- 

49,950 

กิจกรรมที่ 6 ธนาคารขยะ
ในโรงเรียน และ หมู่บ้าน 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ 
-ค่าวัสดุสิ่งของส าหรับกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในโรงเรียนและหมู่บ้าน 

งบประมาณ 
อบต.เขาชัยสน 

กิจกรรมที่ 7 การขยายผล 
ใช้กลไกการชักชวน 
ครอบครัว ต่อครอบครัว  
 
 

กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ 
ขยะแลกสิ่งของ 
-ค่าวัสดุสิ่งของส าหรับกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในโรงเรียนและหมู่บ้าน 

งบประมาณ 
อบต.เขาชัยสน- 
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ชื่อกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ  
กิจกรรมที่ 8 เวทีคืนข้อมูล 
สรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150คน x 25บาท =3,750.- 
- ค่าประสานงาน 500.-  
- ค่าวิทยากรด าเนินการ 3 ชมๆละ 600= 1,800.- 

6,500 

                                                                        รวมเงิน    99,550 
กิจกรรม...ค่าเดินทางเข้า
ร่วมประชุมกับ Node  

1.ค่ำอินเตอร์เน็ตเพ่ือจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผ่ำนระบบออนไลน์ ไม่เกิน 
1,000 บำท  
2.ค่ำจัดท ำป้ำยเขตปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และป้ำยชื่อโครงกำร สสส. 
ส ำหรับติดในสถำนที่จัดกิจกรรม ไม่เกิน 1,000 บำท 
3.ค่ำจัดท ำชุดนิทรรศกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำนในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงกำร 1,000 บำท 
4.ค่ำเดินทำงและค่ำท่ีพักเพ่ือเข้ำร่วมประชุมกับ สสส. หรือ หน่วยจัดกำรระดับ
จังหวดั จ ำนวน 3 คร้ัง ไม่เกิน 5,000 บำท  

 

8,000 

                                                   รวมเป็นเงนิทัง้โครงการ 107,550 
 
กรณีท่ีมีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืน 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ 

(บาท) 
สนับสนุนรูปแบบอ่ืน(ถ้ามีให้ระบุ) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน - สนับสนุนรถยนต์ ส าหรับ 
กิจกรรมที่ 4 ตลอดโครงการ 

2. - - - 

8. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ 
(ทุกโครงการจะต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะท างานรับทราบและรับรองรายงานฯ 
ก่อนน าส่ง สสส.) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
(ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 

2) 

ข้อมูลอะไรบ้างท่ีจะเก็บ วิธีเก็บข้อมูล 

1. คณะท างานประกอบท้องถิ่น ท้องที่ 
และภาคีภาครัฐ 

-จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 
 

การบันทึกข้อมูล 
ภาพถ่าย 

2. คณะท างานมีการประชุมสม่ าเสมอ 
-จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม การบันทึกข้อมูล 

ภาพถ่าย 

3. คณะท างานได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 80 

-จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 
-มีข้อมูลการวางแผนการด าเนินงาน 
 

การบันทึกข้อมูล 
ภาพถ่าย 
การศึกษาเอกสาร 

4. คณะท างานมีข้อมูลเพ่ือการประเมิน 
วิเคราะห์ และรายงานผล การจัดการขยะ 

-ข้อมูลปัญหาและสถานการณ์ขยะทั ้ง
14หมู่บ้าน 

การบันทึกข้อมูล 
ภาพถ่าย 
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5. จัดท าแผนการจัดการขยะระดับต าบล 
-ข้อมูลปัญหาและสถานการณ์ขยะทั ้ง
14หมู่บ้าน 

การบันทึกข้อมูล 
ภาพถ่าย 

6. มีกติการ่วมเพื่อการจัดการขยะในระดับ
ระดับต าบล 

-ข้อมูลคณะท างานและการแบ่ง
บทบาทการท างาน 
-มีข้อมูลการวางแผนการด าเนินงาน 
-มีแผนการด าเนินงาน 

-สังเกต 
-การตั้งวงแลกเปลี่ยน 
-การศึกษาเอกสาร 
-ภาพถ่าย 

7. ครัวเรือนปฏิบัติตามกติกาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

-มีข้อมูลการวางแผนการด าเนินงาน 
-มีแผนการด าเนินงาน 

-สังเกต 
-การตั้งวงแลกเปลี่ยน 
-การศึกษาเอกสาร 
-ภาพถ่าย 

9. มีแผนที่ทางเดินขยะแต่ละประเภท -องค์ประกอบของคณะท างาน 
-ประเด็นในการประชุม 
-บทบาทหน้าที่ของทีม 
-แผนและแนวทางปฏิบัติในการติดตาม
และประเมินผลของคณะท างาน 
-แผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องตาม
แผนงานที่วางไว้ 

การบันทึกข้อมูล 
ภาพถ่าย 
การศึกษาเอกสาร 

10. มีชุดปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ สาธิต
การจัดการขยะเคลื่อนที่ไปสร้างการเรียนรู้
ทุกหมู่บ้าน 

-ข้อมูลกลุ่ม  จ านวนสมาชิก  
-คณะกรรมการและบทบาท 
-ข้อตกลง/ระเบียบกลุ่ม 
-แผนงานและผลการด าเนินงานกลุ่ม 
 

-การสังเกต 
-การศึกษาเอกสาร 
-การบันทึกข้อมูล 

11. มีครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะ
อย่างน้อย 100 ครอบครัว 

 

- ประเภทของขยะในครัวเรือน 
- ปริมาณขยะในครัวเรือนจ าแนก
ประเภท 

-การสังเกต 
 -แบบส ารวจ/บันทึก 
-บันทึกรายงานคณะท างาน
การจัดการขยะ   

12. มีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่าง
น้อย 5 หมู่บ้าน 

 

-ข้อมูลกลุ่ม  จ านวนสมาชิก  
-คณะกรรมการและบทบาท 
-ข้อตกลง/ระเบียบกลุ่ม 
-แผนงานและผลการด าเนินงานกลุ่ม 

-การสังเกต 
-การศึกษาเอกสาร 
-การบันทึกข้อมูล 

13.มีโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะ 
อย่างน้อย ๓ โรงเรียน 

 

-ข้อมูลกลุ่ม  จ านวนสมาชิก  
-คณะกรรมการและบทบาท 
-ข้อตกลง/ระเบียบกลุ่ม 
-แผนงานและผลการด าเนินงานกลุ่ม 

-การสังเกต 
-การศึกษาเอกสาร 
-การบันทึกข้อมูล 

14.มีหน่วยงานต้นแบบการจัดการขยะ
อย่างน้อยร้อยละ 70  

 

-ข้อมูลกลุ่ม  จ านวนสมาชิก  
-คณะกรรมการและบทบาท 
-ข้อตกลง/ระเบียบกลุ่ม 
-แผนงานและผลการด าเนินงานกลุ่ม 

-การสังเกต 
-การศึกษาเอกสาร 
-การบันทึกข้อมูล 
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15 เกิดสัญญาประชาคมและร่วมประกาศ
การจัดการขยะเป็นวาระของต าบเขาชัยสน
โดยผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และ
คณะท างาน 

-องค์ประกอบของคณะท างาน 
-ประเด็นในการประชุม 
-บทบาทหน้าที่ของทีม 
-แผนและแนวทางปฏิบัติในการติดตาม
และประเมินผลของคณะท างาน 
-แผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องตาม
แผนงานที่วางไว้ 

-สังเกต 
-การตั้งวงแลกเปลี่ยน 
-การศึกษาเอกสาร 
-ภาพถ่าย 
-บันทึกข้อตกลง 

16  ประกาศแผนจัดการขยะต าบลเขาชัย
สนและเสนอแผนต่อประธานสภาฯ 

-องค์ประกอบของคณะท างาน 
-ประเด็นในการประชุม 
-บทบาทหน้าที่ของทีม 
-แผนและแนวทางปฏิบัติในการติดตาม
และประเมินผลของคณะท างาน 
-แผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องตาม
แผนงานที่วางไว้ 

-สังเกต 
-การตั้งวงแลกเปลี่ยน 
-การศึกษาเอกสาร 
-ภาพถ่าย 
-บันทึกข้อตกลง 

 
ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บคือ  ข้อมูลส าคัญที่จะบ่งบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จ านวนแกนน า บทบาทแกนน า กฎ/
ระเบียบ/กติกา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น 
วิธีเก็บข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย  คลิปวิดีโอ  การส ารวจ  การสรุปบทเรียน 
เรื่องเล่า ฯลฯ 
 
9. องค์กรภาคีที่ร่วมด าเนินงาน 
(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมด าเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมด าเนินโครงการนี้) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 

1. รพ.สต. ข้อมูลด้านสุขภาพ/ผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ 
2. หน่วยงานปกครอง ข้อมูลขยะครัวเรือน/ผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ 
3. โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อมูลขยะใน  ร.ร /ผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ 
4. วัดและมัสยิด ผู้น าร่วมขับเคลื่อนโครงการ 

 
10. ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล 
1.เมือ่โครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมีการด าเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร  
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส.ชุมชนยังคงด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป 
เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันท าเพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มา
ตั้งแต่ ปี 2558 และจ าด าเนินงานตลอดไป 
2.ระบุวิธีการขยายผลจากการด าเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร 
การด าเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการท ากิจกรรมร่วมกันให้
สาธารณะได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
 
  



 
 

19 

ค ารับรองของผู้เสนอโครงการข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอ
ยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. ก าหนดทุกประการหากโครงการ
นี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่
จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ  พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า  
   ไม่ได้ขอทุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ     ขอจากแหล่งทุนอ่ืนด้วย 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.…นางสงบ ลักษณะ  ต าแหน่ง…หัวหน้าส านักปลัด 
  
ลายมือชื่อ     ……….…………………………..………  วันที่……………………….…..……………...…........ 
 
ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม……นายนิพันธ์ เมืองสง…….…ต าแหน่ง …นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน 
 
ลายมือชื่อ     ……….……………………………..………  วันที่……………………….…..……………...…........ 
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แผนผังต้นไม้ปัญหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน 

มีคา่ใช้จ่ายทีเ่พิ่มขึน้ในการก าจดัขยะ, สญูเสยีงบประมาณและ

ผลที่ได้รับไมคุ่้ม ,นิยมซือ้ใช้ไมผ่ลติใช้ 

มีเร่ืองร้องเรียนแหลง่น า้เสยี  ๒ ครัง้ โรคไข้เลอืดออก ๔๘ ราย 

ขาดความสามคัคี ขาด

การสร้างวินยัในสงัคม 

-เสยีคา่รักษาพยาบาล 

-เสยีงบประมาณในการพฒันาท า

ความสะอาดปีละหลายหมื่นบาท 

สกปรก ไมน่า่อยู ่ท าให้เกิด

มลพิษ สง่ผลให้โลกร้อน 

แหลง่เพาะพนัธ์ยงุลาย แมลงวนั 

สตัว์มีพษิ และเชือ้โรค 

ไข้เลอืดออก ภมูิแพ้ เครียด 

จากปัญหาขยะ 

ร้องเรียนจากกลิน่ขยะและ

ควนัเผาขยะ ๒ ครัง้ 

กลิน่เนา่เสยีและควนั

จากการเผาขยะ 

ผลกระทบด้านสงัคม/เศรษฐกิจ 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

ปัญหาขยะ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาชยัสน มีพืน้ท่ีทัง้หมด 42,450 ไร่ มีหมูบ้่านทัง้หมด 14 

หมูบ้่านมีครัวเรือนทัง้หมด 3,771 ครัวเรือน มีประชากรรวม 10,233 คน มีโรงเรียนมธัยม 

๑ โรงเรียน  โรงเรียนประถมศกึษา ๕ โรงเรียน มีว/ัส านกัสงฆ์ ๙ วดั มีมสัยิด/บาลาย ๘ 

มสัยิด มีครัวเรือนท่ีคดัแยกขยะได้ประมาณ  ๕๐๐  ครัวเรือน แตย่งัไมม่คีวามรู้ในการน า

ขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยา่งเป็นจริงๆ ร้อยละ 13.26 %ของครัวเรือนทัง้ต าบล 

ขยะที่เกิดขึน้ทัง้ต าบลมี 5 ประเภทขยะอินทรีย์ 62% ขยะรีไซเคิล 30% 

ขยะอนัตราย 3% ขยะทัว่ไป 3% ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ ๑% ม ี

ประชาชนป่วยด้วยโรค ไข้เลอืดออก 48 ราย 

คน/ความรู้/พฤติกรรม 
สภาพแวดล้อมและสงัคม 

ระบบกลไก/คา่นิยม/วฒันธรรม 

ประชาชนสว่น

ใหญ่ขาดความรู้

ความเข้าใจ 

ถนนเส้นหลกั

ทางผา่น 

ฟาร์มหมปูลอ่ยน า้เสยี 

๘ แหง่ ววัถ่ายเร่ียราด

บนถนน 

ขาดกติกาชมุชน 

หนว่ยงานให้ความส าคญัแต่

ประชาชนไมร่่วมมือ 

ร้านค้า แมค้่าตลาด

นดั ทิง้ขยะโดยไมม่ี

ระบบจดัการ 

ไมส่นใจถือวา่เป็น

หน้าที่ของอบต. 

มกังา่ย เห็น

แก่ตวั ขาด

จิตส านกึ 

 ขีเ้กียจ 

ตลาดนดั ๓ 

แหง่ในต าบล 

ไมแ่ยกขยะ 

ที่รกร้าง 
งานบญุ 

ประเพณี 

ไมรู้่เร่ือง/

ไมค่ดัแยก

ขยะ 3271 

ครัวเรือน 

 

ที่ดินรก

ร้างยากแก่

การจดัการ 

10 แหง่ 

คนสญัจร

ผา่นทิง้

ขยะไมม่ีถงั

ขยะริม

ถนน 

งานศพมีขยะ 1500ชิน้/งานขยะเปียก 1.5ตนั/งาน 

งานแตง่มีขยะ 2000ชิน้/งานขยะเปียก 1.5ตนั/งาน 

 
วนัพระ เข้าพรรษา ออกพรรษา บญุบ้าน อารีรายอ 

มีขยะถงุอาหารจ านวนมาก 

ร้าน

ขาย

ของช า 

80ร้าน  

รถพว่ง

ขายลกูชิน้ 

ไอศกรีม 

จากที่อื่น 

20 คนั 

ศาลา

บ้านร้าง 

15 แหง่ 

รก

สกปรก 

สร้างขยะ

ทกุวนั ใช้

พลาสติก /

โพม 

มองปัญหา

ขยะเป็นเร่ือง 

อบต. ทิง้ขยะ

ข้างทาง เผา

ขยะสว่นใหญ่  

ขาดความ

ร่วมมือในการ

สร้างกตกิา/ไม่

จริงจงักบักฎ

กติกา 
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บันไดผลลัพธ์โครงการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน 
 

 

 

 

  

 

 เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการ 
ขยะครัวเรือน ขยะชุมชน 

ในระดับต าบล 

1.เวทีสร้างการรับรูส้ถานการณ์การ
จัดการขยะของต าบลเขาชัยสน 
2 การประชุมคณะท างานขับเคลื่อน
การจัดการขยะทุก 2 เดือน 
3 พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ศึกษาดูงาน
พื้นที่จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 

1.กิจกรรมเลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อการ
พัฒนา ARE 2 ครั้ง ครั้งที1่และครั้งท่ี2 
2.ธนาคารขยะในโรงเรียน และ หมู่บ้าน 
3.การขยายผลใช้กลไกการชักชวน 
ครอบครัว ต่อครอบครัว  
 
 
  

4. เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการ
ขยะ สร้างการเรยีนรู้ระดับหมู่บ้าน 14 
หมู่บ้าน 

5 เวทีคืนข้อมูล 
สรุปผลงานโครงการสู่ชุมชน 

 

1. คณะท างานประกอบทอ้งถิ่น ท้องที่ และ
ภาคีภาครัฐ 
2. คณะท างานมีการประชุมสม่ าเสมอ 
3. คณะท างานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
4. คณะท างานมีข้อมูลเพื่อการประเมิน 
วิเคราะห์ และรายงานผล การจัดการขยะ 
5. จัดท าแผนการจัดการขยะระดับต าบล 

1. มีกติการ่วมเพือ่การจัดการขยะในระดับ
ระดับต าบล 
2. ครัวเรือนปฏิบัติตามกตกิาไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 50 
3. มีแผนที่ทางเดินขยะแต่ละประเภท 

1. มีชุดปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการ
ขยะเคลื่อนที่ไปสร้างการเรียนรู้ทุกหมู่บา้น 
2. มีครอบครัวต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 
100 ครอบครัว 
3. มีหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย 5 
หมู่บ้าน 
4. มีหน่วยงานต้นแบบการจัดการขยะอย่างน้อย
ร้อยละ 70 

1. เกิดสัญญาประชาคมและรว่มประกาศการ
จัดการขยะเป็นวาระของต าบลเขาชยัสนโดย
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และคณะท างาน 
2. ประกาศแผนจัดการขยะต าบลเขาชยัสน
และเสนอแผนต่อประธานสภาฯ 

ผล
ลพั

ธ ์
กิจ

กร
รม

 
ตัว

ชี้วั
ด 

เพื่อให้เกิดกตกิาการจัดการ
ขยะครัวเรือน ขยะชุมชนใน

ระดับต าบล 

เพื่อการหนุนเสริม 
การจัดการขยะ 

ขยะในต าบลเขาชัยสนลดลง
ร้อยละ50 สามารถน ากลับไป
ใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 40 
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เอกสารแนบท้ายโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ.....การจัดการขยะองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน 
2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลงพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สงบ ลักษณะ       
 2.2 พยาน  พ.จ.อ.หญิงจอมขวัญ แนบเนียด 
 
3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจ านวน 3 ท่านพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
 3.1 นางสงบ ลักษณะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 3.2 นายจ ารัส บ ารุงเสนา           ผู้ร่วมท าโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ) 
 3.3 พ.จ.อ.หญิงจอมขวัญ แนบเนียด ผู้ร่วมท าโครงการ/เจ้าหน้าที่การเงิน (ต้องมีรายชื่อในโครงการ) 

 

 
หมายเหตุ:  
1. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน)  และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี 
รายชื่ออยู่ในคณะท างานโครงการ  
2. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะท างานโครงการจะต้องไม่มีนามสกุลเดียวกัน 
 
 
 
 

 

 

 


