
 
 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
โครงการชุมชนปลอดขยะ  (Zero   Waste )  ปี พ.ศ. 2558      

เทศบาลต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
 

1.หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต้าบลวังชัยถือเป็นศูนย์กลางความเจริญ  การค้าขายของอ้าเภอน้้าพองอีกท้ังมีการขยายตัว

ของชุมชนมากข้ึนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอย  ปริมาณขยะ
ของเทศบาลต้าบลวังชัยเกิดขึ้นประมาณ   7  ตัน/วัน สามารถแยกประเภทต่างๆได้ดังนี้        ขยะอินทรีย์  46 
%   ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้  42 %   ขยะบางประเภทซึ่งย่อยสลายยากและมีแหล่งรับซื้อน้อย 9 % และขยะ
อันตราย  3 %  และมีเพียง  10 %   ที่ควรน้าไปก้าจัดการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณและองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยจากการเพ่ิมจ้านวนของประชากร การขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจ   สงัคม  และเทคโนโลยี    
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีการ 

ก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธี ฝังกลบเพียงอย่างเดียว   เนื่องจากข้อจ้ากัดงบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าศักยภาพของวัสดุ
เหลือใช้ที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์มีเพียง  7 %  เท่านั้นที่มีการคัดแยกและน้ากลับมาใช้ใหม่  อุปสรรค
อย่างหนึ่งของการน้าขยะจากบ้านหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่คือยังไม่มีการคัดแยกขยะ การแยกขยะจึงเป็นก้าว
แรกของการลดปริมาณขยะ   

จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยและเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาล
ได้ให้ความส้าคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว   และถือเป็นภาระหน้าที่ส้าคัญในการเตรียมมาตรการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบใหม่โดยมุ่งเน้นให้มีการลด  คัดแยก  และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยก่อนการก้าจัดขั้นสุดท้าย   
แนวทางหนึ่งที่สามารถด้าเนินการได้  คือ  ขยะฐานศูนย์  (Zero  Waste )  หมายถึง กระบวนการที่ท้าให้มี
ปริมาณขยะเกิดขึ้นและต้องส่งก้าจัดน้อยที่สุด  โดยการก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานด้านการลดและใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอย  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องด้าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 3R  
(Reduce  -  Reuse -   Recycle )    ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและขยายผลเทศบาลต้าบลวังชัยจึงได้
จัดท้าโครงการชุมชนปลอดขยะอีกในปี พ.ศ. 2558  นี้ โดยมีกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือพัฒนาสู่การ
จัดการขยะแบบมีประสิทธิภาพและครบวงจรโดยมุ่งเน้นให้บริการที่มีระยะเวลาสั้นลงเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรวดเร็วให้เกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการและเกิดความยั่งยืนตลอดไป  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน้าไปก้าจัด 

2.2 เพ่ือสร้างจิตส้านึกและมีความรู้วิธีการในการคัดแยกขยะจากต้นทางท่ีบ้านก่อน  และร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม 

2.3 เพ่ือประหยัดงบประมาณในการเก็บขนขยะของเทศบาล  และการจัดเก็บ  การส้ารวจปริมาณ
ขยะเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
3. เป้าหมาย 
           1.ชุมชนในเขตเทศบาล จ้านวน   14   ชุมชน 
 2.โรงเรียนในเขตเทศบาลต้าบลวังชัย จ้านวน  5  โรงเรียน 
 3.อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม   จ้านวน   70  คน    
4. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท้าโครงการเพ่ือน้าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมด้าเนินการ  ได้แก่  โรงพยาบาลน้้าพอง   ส้านักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  ขอนแก่น  และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
          / 3.จัดประชุม 
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             3.  จัดประชุม  ชี้แจง  ชุมชนและโรงเรียนในการด้าเนินกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ       
(Zero   Waste )  ปี พ.ศ. 2558    เทศบาลต้าบลวังชัย  อ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น   

 4.ด้าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 
  4.1  ประสานงานกับชุมชนเพ่ือคัดเลือกแกนน้าชุมชน/อาสาสมัครและประชาชนในชุมชน  
ร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4.2 จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนก่อนน้าไปก้าจัด 
  4.3 จัดท้าประชาคมในชุมชนเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นและเพ่ือหาแนวทางรูปแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ( ครัวเรือน ) ก่อนน้าไปก้าจัด 
  4.4 จัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วย      
การรับแลกขยะรีไซเคิล  ขยะพิษ  ขยะอันตราย  น้ามาแลกไข่  และห่วงอลูมิเนียม  กระป๋องอลูมิเนียม       
รับบริจาคเพ่ือเป็นการกุศลน้าไปท้าขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ  ( แผนภูมิที่ 1 ) 
  4.5 ก้าหนดจุดรับแลกขยะรีไซเคิล  ขยะพิษ  ขยะอันตราย และรับบริจาคห่วง/กระป๋อง
อลูมิเนียมเป็น 2  จุด คือ 
   4.5.1  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต้าบลวังชัย 
   4.5.2  ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังชัย 
  4.6 จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะและการคัด
แยกขยะก่อนน้าไปก้าจัดหลากหลายรูปแบบทั้งในชุมชนและโรงเรียน  ได้แก่การแจกจ่ายเอกสาร   แผ่นพับ   
ป้ายประชาสัมพันธ์  รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย    
เอกสารข่าว 
  4.7 รณรงค์สร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญก้าลังใจด้วยการประกวดถนนสะอาด  หน้าบ้าน
น่ามอง  ภายใต้ชื่อ  “ถนนในฝัน”  เพ่ือมอบรางวัลแก่ถนนที่มีการดูแลและรักษาความสะอาดเป็นประจ้า
สม่้าเสมอ 
  4.8 จัดกิจกรรมคัดแยกขยะโฮมบุญในกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ  โดยก้าหนดเป็นกิจกรรม
หนึ่งในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลต้าบลวังชัย  เพ่ือให้ผู้สูงอายุน้าขยะที่คัดแยกแล้วมาโฮมบุญ
กันในวันที่ก้าหนดตรวจสุขภาพ  ตรวจคัดกรองหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  เป็นต้น 
  4.9 จัดประชุมพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาด  เพ่ือก้าหนดรูปแบบ/
แนวทางในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทั่วถึงลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน  
(แผนภูมิที่ 2) 
  4.10 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะในชุมชน  โดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน  ( แผนภูมิที่ 3 ) 
  4.11 จัดให้มีการประชุมคณะท้างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือ
บริการประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีกิจกรรมด้าเนินการดังนี้ 
   4.11.1 จัดท้าประกาศกระบวนการบริการปรับลดขั้นตอนห้วงระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
   4.11.2  ปรับปรุงแผนผังก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
   4.11.3 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
   4.11.4 จัดท้าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 
          /4.11.5 จัดให้มี... 
 



- 3   - 
 

   4.11.5  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   4.11.6  จัดท้า/เตรียมแบบฟอร์มค้าร้องต่างๆ  พร้อมตัวอย่างในการกรอก
แบบฟอร์ม 
   4.11.7 จัดท้าค้าสั่งการให้บริการนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้การให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท้าการ  ช่วงพักกลางวันและวันหยุดราชการ 
  4.12 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือให้การให้บริการมีประสิทธิภาพเป็น
ประจ้าทุกเดือนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก 4 เดือน 
  4.13 ส้ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ลดขั้นตอนลงพร้อมสรุปผลการส้ารวจความพึง
พอใจอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
  4.14 สรุปผลการด้าเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
5.ระยะเวลาด าเนินงาน 
  เดือนธันวาคม 2557 – กันยายน 2558 
6.สถานที่ด าเนินการ 
  -    ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
  -    ตลาดสดเทศบาล 
  -    ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
  -    โรงเรียนในเขตเทศบาล 
  -    ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังชัย 
7.งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  2558  แผนงานเคหะและชุมชน   งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
หมวดค่าใช้สอย  โครงการชุมชนปลอดขยะ  (Zero Waste)  งบประมาณตั้งไว้  30,000  บาท  โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 7.1 จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ระยะเวลา 1 วัน 
  7.1.1  ค่าอาหารกลางวัน  70  คน x  75  บาท x 1 วัน     เป็นเงิน   5,250.-  บาท 
  7.1.2  ค่าอาหารว่าง/น้้าดื่ม  70  คน x 25  บาท  x 2  มื้อ  เป็นเงิน   3,500.-  บาท 
  7.1.3  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม  70  คน  x 50  บาท       เป็นเงิน   3,500.-  บาท 
  7.1.4  ค่าป้ายโครงการ   1  ผืนๆละ  500   บาท    เป็นเงิน   500.-     บาท 
  7.1.5  ค่าวัสดุจัดการอบรม      เป็นเงิน   1,400.-  บาท 
  7.1.6  ค่าวิทยากร  4  ชั่วโมงๆละ  600  บาท    เป็นเงิน   2,400.-  บาท 
 7.2 จัดประชาคมชุมชนเพ่ือการมีส่วนร่วม  จ้านวน   5   ครั้ง 
  7.2.1 ค่าน้้าดื่มน้้าแข็ง  5  ครั้งๆละ  500  บาท    เป็นเงิน  2,500.-   บาท 
  7.2.2 ค่าวัสดุจัดประชาคม      เป็นเงิน  1,500.-   บาท 
  7.2.3 ค่าป้าย   จ้านวน  1  ปา้ย      เป็นเงิน  500.-      บาท 
  7.2.4 ค่าวัสดุสาธิตการคัดแยกขยะชุมชน     เป็นเงิน  3,000.-   บาท 
 7.3 กิจกรรมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ 
  7.3.1 ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  6  ป้ายๆละ  500   บาท  เป็นเงิน  3,000    บาท 
  7.3.2 สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และเสียงตามสาย  จ้านวน   1   ชุด 
            เป็นเงิน  1,200.-  บาท 
  7.3.3 ค่าวัสดุ  เอกสารเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
   (แผ่นพับ  ใบปลิว  แบบประเมิน  แบบส้ารวจ )     เป็นเงิน  1,750.-   บาท 
                                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  30,000.-   บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
          / 8.ผลที่คาดว่า... 



 
-  7   - 

       
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถคัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้อง
ก้าจัดให้เป็นศูนย์ได้ 

8.2 เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในชุมชน ภาครัฐ  ภาคเอกชน สามารถมีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างแท้จริงถึงประเภทของขยะต่างๆ และคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี 

9.3 ประชาชนได้รับการบริการการจัดการมูลฝอยสะดวกรวดเร็วขึ้น และมีความพึงพอใจในการ 
 จัดการขยะของเทศบาลมากขึ้น  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ    

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลต้าบลวังชัย 
 

          (ลงชื่อ)................................................ผู้เขียนโครงการ 
(นางสาวสิริลักษณ์   ศุภเศรษฐพงศ์) 

นักวิชาการสุขาภิบาล 
 

           (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายพิเชษฐ์   จันทรสมบัติ) 

ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
       

          (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจโครงการ 
(นางสาวนันท์วภัส   ปิติสิวะพัฒน์ ) 

ปลัดเทศบาลต้าบลวังชัย 
 

               ว่าที่  ร.ต.  ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (สมพงษ์   ค้าแก่นคูณ ) 

 รองนายกเทศมนตรีต้าบลวังชัย     
 

           (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายกิตติ   ค้าแก่นคูณ ) 

  นายกเทศมนตรีต้าบลวังชัย 
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                 แผนภมูิการลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือประชาชน 

 
1.การคัดแยกขยะในชุมชน (แผนภูมิที่ 1 ) 

 
           ก่อนการปรับปรุง      หลังการปรับปรุง 
 
 
          
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การเก็บขนขยะ  (แผนภูมิที่ 2 ) 
 

          ก่อนการปรับปรุง            หลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขยะที่เกิดขึน้ในเขตเทศบาล 

ปริมาณ   7 ตัน/วัน 
 

ยังไม่มีโครงการส่งเสริมการ 
คัดแยกและลดปริมาณขยะ 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ 

1,643   บาท/ตัน 
 

ด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ 
 

    ขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล 
ลดลงเหลือ 

ปริมาณ   6  ตัน/วัน 
 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ 

1,400   บาท/ตัน 
 

รถเก็บขนขยะจ านวน 2 คัน 
ท าการเกบ็ขนขยะภายในชมุชน 14  ชุมชน 

และ  5  โรงเรียน 
รวม  90   ถนน/ซอย 

 

ชุดเกบ็ขนขยะเก็บขนขยะเป็น 2 ช่วง 
1.เวลา 01.00 - 08.00 น.  (  8  ชั่วโมง ) 
2.เวลา 04.00 – 11.00 น. (  8  ชั่วโมง ) 
 

 
เก็บขนขยะแล้วเสรจ็ใช้เวลาทั้งหมด   

16   ชั่วโมง/วัน 
 

รถเก็บขนขยะจ านวน 2 คัน 
ท าการเกบ็ขนขยะภายในชมุชน 14  ชุมชน 

และ  5  โรงเรียน 
รวม  90   ถนน/ซอย 

 
 

ชุดเกบ็ขนขยะเก็บขนขยะเป็น 2 ช่วง 
1.เวลา 01.00 - 06.00 น.   (  6  ชั่วโมง  ) 
2.เวลา 04.00 – 09.00 น.   (  6  ชั่วโมง ) 
 
 

ก าหนดจุดพักขยะในชุมชน 
ชุมชนละ  5  จุดโรงเรียน 5  จดุ 

รวมเป็น  75  จุด 
ใช้เวลาเก็บขนจดุละ  9.6  นาท ี

 

 
เก็บขนขยะแล้วเสรจ็ใช้เวลาทั้งหมด   

12   ชั่วโมง/วัน 
 



 
3.การเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ  (แผนภูมิที่ 3 ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
            ก่อนการปรับปรุง        หลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่เทศบาลจ านวน  1  คน 
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

ภายในชุมชน  14  ชุมชน 
 

ประชาชนจ่ายคา่ธรรมเนียม 
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ 
( ใช้เวลา 1  นาที ) 

 

ด าเนินการรวบรวมเงินค่าธรรมเนียมที่
จัดเก็บไดแ้ต่ละวันส่งคลัง 

( ใช้เวลา 1 วัน ) 
 

ด าเนินการจ้างชุมชนจ านวน  14  คน  
( ชุมชนละ  1  คน ) 

เพื่อท าการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 
ภายใน   14   ชุมชน 

ประชาชนจ่ายคา่ธรรมเนียม 
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ 
( ใช้เวลา 1  นาที ) 

 

ด าเนินการเก็บคา่ธรรมเนียมทั้งหมด 
ภายใน  14  ชุมชน 

แล้วเสร็จภายใน  3  วัน 
 

ด าเนินการเก็บคา่ธรรมเนียมทั้งหมด 
ภายใน  14  ชุมชน 

แล้วเสร็จภายใน  14  วัน 
 


