
แบบฟอรมการจัดทําขอเสนอโครงการ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะ

ที่ตนทาง ดําเนินการโดย องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย

นายเกียรติพิบูล  แสงสี

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ

สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม/ สผ.



สาระสําคัญของขอเสนอโครงการฯ
ประกอบดวย ๑๐ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. หลักการและเหตุผล

๒. วัตถุประสงค

๓. พื้นท่ีดําเนินโครงการและกลุมเปาหมาย

๔. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

๕. แผนงาน/กิจกรรมการดําเนินงาน

๖. วงเงินงบประมาณ

๗. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ

๘. การบริหารโครงการ

๙. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

๑๐. การติดตามนิเทศโครงการ
2



ช่ือโครงการ

ช่ือ โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทาง

ดําเนินการโดย ระบุช่ือ.......................................................................

( เทศบาลตําบล/ องคการบริหารสวนตําบล)
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๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี และลักษณะสังคมท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ี

ดําเนินโครงการ เชน

๑.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี

๑.๑.๒ ลักษณะสังคม

๑.๒ สภาพปญหาในพื้นท่ีดําเนินโครงการ

๑.๒.๑ (ทต/อบต.) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจํานวน...

๑.๒.๒ ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

๑.๒.๓ ความเปนมาและพื้นฐานการดําเนินงาน (ถามี)

๑.๒.๔ เหตุผลความจําเปนท่ีตองจัดทําโครงการ 4



๒. วัตถุประสงค

๒.๑ ใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมูบาน 

สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ

๒.๒ ใหมีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล 

ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเปาหมาย

๒.๓ ใหมีชุมชน/กลุมเปาหมายนํารอง ในการคัดแยกขยะจากตนทาง 

เพื่อใชเปนตนแบบในการขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ ตอไป

๒.๔ ใหชุมชนตนแบบสามารถลดปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดลงได 

ไมนอยกวารอยละ ๓๕ ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนกอนเริ่มดําเนินโครงการ
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๓. พ้ืนที่ดําเนินโครงการและกลุมเปาหมาย

๓.๑ พื้นท่ีดําเนินโครงการ

๑) จํานวนชุมชน/ จํานวนครัวเรือน/ จํานวนประชากร

๒) จํานวนสถาบันการศึกษา/ โรงเรียน

๓) จํานวนตลาดสด

๔) จํานวนหนวยงานของรัฐ

๕) จํานวนสถานประกอบการ

๖) กลุมเปาหมายอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาเปนแหลงกอขยะท่ีสมควร

ดําเนินการ 
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๓. พ้ืนที่ดําเนินโครงการและกลุมเปาหมาย

๓.๒ แผนท่ีแสดงพื้นท่ีดําเนินโครงการ โดยอาจระบายสีพื้นท่ีเปาหมายและ

กําหนดจุดพื้นท่ีท่ีจะดําเนินกิจกรรมหลักๆ ท่ีทําในพื้นท่ีโดยตรง เชน จุด

กอตั้งศูนยการเรียนรูดานการจัดการปุยอินทรียขนาดเล็ก หรือการกําจัด

ขยะอินทรียดวยไสเดือนดิน จุดรวบรวมขยะอันตราย เปนตน

๓.๓ กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมาย คือ กลุมประชาชน/ นักเรียน ท่ีจะเขารวมใน

กิจกรรมหลักทุกกิจกรรมของโครงการโดยตรง โดยระบุจํานวน

กลุมเปาหมาย และระบุจํานวนคนในกลุมเปาหมายนั้น
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๔. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ระยะเวลา ๑๘ เดือน 

(ตั้งแต ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)
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๕. แผนงาน/กิจกรรมดําเนินงาน
๕.๑ ตารางเวลาการทํางาน

9

แผนงาน /กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน (๑๘ เดือน)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการ

แผนงานที่ ๑ การอบรมใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

๑.๑ การอบรมใหความรูเร่ืองการคัด

แยกขยะ

๑.๒ การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ

๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชน

ใกลเคียง

แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป

๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย

๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล

๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย

๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป

แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแตละประเภท (เก็บรวมรวบ บําบัด  หรือกําจัด หรือนําไปใชประโยชน)

๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย

๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล

๓.๓ การจัดการขยะอันตราย

๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป

แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน

๔.๑ การติดตาม ประเมินผล

๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และ

การจัดทํารายงาน



๕. แผนงาน/กิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

๕.๒ ตารางแผนงาน/กิจกรรมการดําเนินงาน
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แผนงาน/กิจกรรม

(ทําอะไร)

วิธีการดําเนินงาน

(โดยใคร อยางไร ที่ไหน)

กลุมเปาหมาย/พื้นที่เปาหมาย

(เพื่อใคร/ระบุจํานวนหรือ

ดําเนินการในพื้นทีไ่หน)

ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน

แผนงานที่ ๑ การอบรมใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

๑.๑ การอบรมใหความรูเร่ืองการคัดแยกขยะ

๑.๒ การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ

๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกลเคียง

แผนงานที่ ๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน

๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย

๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล

๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย

๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป

ใหระบุกระบวนการ วิธีการในการคัดแยกขยะ

ที่ตนทาง ของแตละกลุมเปาหมาย

ปริมาณขยะที่ลดลงจากกิจกรรมการ

คัดแยกขยะที่ตนทาง (ระบุปริมาณ 

กิโลกรัมหรือตัน ตอวัน)

แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแตละประเภท (เก็บรวบรวม บําบัด หรือกําจัด หรือนําไปใชประโยชน)

๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย

๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล

๓.๓ การจัดการขยะอันตราย

๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป

ใหระบุกระบวนการ วิธีการในการจัดการขยะ

ที่ตนทาง ของแตละกลุมเปาหมาย

ปริมาณขยะที่ลดลงจากกิจกรรมการ

จัดการขยะที่ตนทาง (ระบุปริมาณ 

กิโลกรัมหรือตัน ตอวัน)

แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน

๔.๑ การติดตาม ประเมินผล

๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทํา

รายงาน



๖. วงเงินงบประมาณ

ตารางวงเงินงบประมาณ

แผนงานท่ี ๑ การอบรมใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
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งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บาท) งบสมทบ(ถามี)

(บาท)

รวมงบ

ทั้งโครงการปที่ ๑ ปที่ ๒ รวม

แผนงานที่ ๑ การอบรมใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย  

๑.๑ การอบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะแกผูเขารวมโครงการในชุมชน

พ้ืนที่เปาหมาย

- คาเอกสาร (... คน x .... บาทx …..) 

- คาอาหาร (.... คน x .....บาท x ...ม้ือ/วัน x ….ครั้ง x ….) 

- คาวิทยากร (.... คน x ….ช่ัวโมง x …. บาท หรือเหมาจาย ….บาท x ….)

- คาวัสดุ อุปกรณ (…..หนวยนับ x ….บาท x ….ครั้ง x ….)

- คาอื่นๆ ระบุ (....หนวยนับ x ….บาท x ….ครั้ง x ….)

........

........

........

........

........

........

รวม

๑.๒ การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ

รวม

๑.๓ การศึกษาดูงานในพ้ืนที/่ชุมชนใกลเคียง (จัดใหกับผูเขารวมโครงการใน

ชุมชนพ้ืนที่เปาหมาย)

รวม

รวมงบแผนงานที่ ๑



๖. วงเงินงบประมาณ (ตอ)

ตารางวงเงินงบประมาณ

แผนงานท่ี ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และ

ขยะท่ัวไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือสถาบันการศึกษา/ โรงเรียน
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งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บาท) งบสมทบ(ถามี)

(บาท)

รวมงบ

ทั้งโครงการปที่ ๑ ปที่ ๒ รวม

แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน

๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย

รวม

๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล

รวม

๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย

รวม

๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป

รวม

รวมงบแผนงานที่ ๒



๖. วงเงินงบประมาณ (ตอ)

ตารางวงเงินงบประมาณ

แผนงานท่ี ๓ การจัดการขยะแตละประเภท (เก็บรวบรวม บําบัด 

หรือกําจัด หรือนําไปใชประโยชน)
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งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บาท) งบสมทบ(ถามี)

(บาท)

รวมงบ

ทั้งโครงการปที่ ๑ ปที่ ๒ รวม

แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแตละประเภท (เก็บรวบรวม บําบัด หรือกําจัด หรือนําไปใชประโยชน)

๓.๑ การจัดการขยะอินทรยี

รวม

๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล

รวม

 

๓.๓ การจัดการขยะอันตราย

รวม

๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป

รวม

รวมงบแผนงานที่ ๓



๖. วงเงินงบประมาณ (ตอ)

ตารางวงเงินงบประมาณ

แผนงานท่ี ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน

14

แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน

๔.๑ การติดตาม ประเมินผล

๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทํารายงาน

รวมงบดําเนินโครงการ

รวมงบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม
งบกองทุนฯ (บาท) งบสมทบ(ถามี)

(บาท)

รวมงบ

ทั้งโครงการปที่ ๑ ปที่ ๒ รวม



๗. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการในภาพรวมท้ังโครงการ 

(วัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ)
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ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ วิธีการวัด เกณฑการประเมิน

วัตถุประสงคขอที่ ๑ ใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถานศึกษา ตลาดสด

ตัวช้ีวัดที่ ๑ กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องการคัด

แยกขยะแตละประเภทไดถูกตอง

 

ทําแบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการ

ฝกอบรม

อยางนอยรอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย มี

คะแนนผานเกณฑการทดสอบ

วัตถุประสงคขอที่ ๒ ใหมีการคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพ่ือลดปริมาณขยะในพ้ืนที่

ตัวช้ีวัดที่ ๑ กลุมเปาหมายมีการคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล 

ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

๑.สํารวจครัวเรือนที่เขารวมโครงการ มี

การคัดแยกขยะ

อยางนอยรอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย มี

การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย 

ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

 ๒.เก็บขอมูลปริมาณขยะอินทรีย ขยะรี

ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป วัดเปน

คาเฉล่ียกิโลกรัมตอวัน เปนตน

ปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดหลังจากดําเนิน

โครงการ ลดลงไมนอยกวารอยละ ๓๕ ของ

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนกอนเริ่มดําเนินโครงการ 

(วิธีคิด : ช่ังปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัด)

วัตถุประสงคขอที่ ๓ การถายทอดองคความรูจากครัวเรือนตนแบบใหแกชุมชนอื่นๆ

ตัวช้ีวัดที่ ๑ มีฐานการเรียนรูครัวเรือนตนแบบ การจัดการขยะ

อินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

เก็บขอมูลจํานวนครั้งในการถายทอดองค

ความรูของฐานการเรียนรูหรือจํานวนผู

เขามาศึกษาดูงาน ณ ฐานการเรียนรู

มีผูเขาศึกษาดูงานฐานการเรียนรูครัวเรือน

ตนแบบ หรือศูนยถายทอดองคความรูอยาง

นอย ๑๐๐ คน



๘. การบริหารโครงการ
๘.๑ โครงสรางการบริหารโครงการ

๘.๑.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการ หรือดําเนินโครงการ

บทบาทและหนาท่ี

๑. วางแผนการดําเนินงาน และควบคุม กํากับ ใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ 

๒. ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผน

๓. ติดตามนิเทศโครงการ

๘.๑.๒ ผูประสานงานโครงการ (เจาหนาท่ีทต./อบต.)

บทบาทและหนาท่ี

๑. ติดตอประสานงานโครงการ ใหมีการดําเนินงานไปตามแผนงานโครงการ

16

ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงานตนสังกัด สถานที่ติดตอ/เบอรโทรศัพท

ประธานโครงการ

คณะกรรมการโครงการ

เลขานุการโครงการ ฯลฯ

เชน องคกร หรือ อบต. หรือหมูบาน 

หรือตําบล หรือกลุม/เครือขาย ทสม. 

เปนตน

ที่อยูที่สามารถติดตอได

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานดานส่ิงแวดลอม เบอรโทรศัพท



๘. การบริหารโครงการ (ตอ)
๘.๒ แนวทางการบริหารโครงการเพื่อใหเกิดความตอเนื่องย่ังยืนของ

โครงการ

ระบุแนวทางใหชัดเจนวา หลังจากโครงการสิ้นสุดแลว จะมีการ

ถายทอดงาน ขับเคลื่อนโครงการตอเนื่องอยางไร และกลุมตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนจะสามารถดําเนินงานตอเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการไดอยางไร
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๙. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ผลประโยชนตอประชาชนและชุมชน 

     (๑) ประชาชนมีความรู ทักษะ ในการแยกและจัดการขยะแตละ   

           ประเภทดวยตนเองไดอยางเหมาะสม

          (๒) ชวยลดปญหาปริมาณขยะ ไมมีท่ีกําจัดขยะ และปญหาสุขภาวะ               

                ของประชาชนในพ้ืนท่ี

       (๓) เกิดชุมชนตนแบบท่ีสามารถถายทอดความรูและทักษะ

๙.๒ ผลประโยชนตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   (๑) สภาพแวดลอมชุมชนตนแบบสะอาดปราศจากมูลฝอย

(๒) ลดการทําลายทรัพยากรดินในพ้ืนท่ีจากการกําจัดดวยวิธีการเผา

                 (๓) ลดการปนเปอนสิ่งสกปรกลงสูแหลงน้ําในพ้ืนท่ีจากน้าํชะขยะท่ีม ี    

                      การกําจัดอยางไมเหมาะสม
18



๑๐. การติดตามนิเทศโครงการ

ตองมีการวางแผนการติดตามนิเทศโครงการตั้งแตระยะเริ่มตน

โครงการ ระหวางการดําเนินงาน และระยะสิ้นสุดการดําเนินงาน โดย

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกลุมเปาหมายทุกระยะ

19
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ธนาคารขยะรีไซเคลิ ชุมชนบ้านนําด้วน ๑ อ.วงัทอง จ.พษิณุโลก
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ธนาคารขยะโรงเรียนบ้านช่องกะพดั อบต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว 

จ.จนัทบุรี
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การจัดการขยะอนิทรีย์จากตลาดสด ทต.วงัทอง จ.พษิณุโลก

          

กจิกรรม 

- การเลยีงไส้เดอืนดนิ

   กาํจัดขยะอนิทรีย์

- การทํานําหมักชีวภาพ 
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การจัดการขยะอนิทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดอืนดนิของชุมชนจอมมณ ี๑ ทม.วงัสะพุง จ.เลย

                  

                 



24

การจดัการขยะอนิทรีย์ประเภทเศษอาหาร เศษผกัและเศษผลไม้โดยนําไปเลยีง

สัตว์ อาทเิช่น เลยีงสุกร เป็นต้น
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การจดัการขยะอนิทรีย์ประเภทใบไม้  เศษผลไม้ หรือวสัดุเหลอืทงิ

ทางการเกษตร ทต.เวยีงหนองล่อง  จ.ลาํพูน

                                 

                                                                                     



26

การจดัการขยะมูลฝอยทต้ีนทางของ ทต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

                                                  

  

  จุดคัดแยกขยะทีสามารถขายได้ของครัวเรือน                                          จุดรองรับขยะอันตรายภายในชุมชนแบบง่าย

   ตังอยู่บริเวณหน้าบ้าน
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ธนาคารขยะและร้าน 0 บาท บา้นหนองแลง้ ต.สิ  อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ
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กจิกรรมการจดัทาํสิงประดษิฐ์จากวสัดุเหลอืใช้
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กจิกรรมการจดัทาํสิงประดษิฐ์จากวสัดุเหลอืใช้



www.themegallery.com

จบการนาํเสนอ   ขอขอบคุณ


