เกณฑ์การพิจารณาตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564
ส่วนที่ 1 นโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง

20

คะแนน

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมและจิตอาสาจัดการขยะในชุมชน

30

คะแนน

ส่วนที่ 3 การบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้หลัก 3Rs

50

คะแนน

ส่วนที่ 4 ผลสำเร็จการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะและความยั่งยืน

30

คะแนน

ส่วนที่ 5 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10

คะแนน

140

คะแนน

รวม

เกณฑ์การตัดสิน

แนวทางการพิจารณา
กระบวนการ

1. นโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง (20 คะแนน)
1.1 นโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง 1. มีนโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง ชุมชน
10 คะแนน
ปลอดขยะ การบริหารจัดการขยะ
2. มีโครงการการจัดการขยะที่ต้นทาง ชุมชนปลอดขยะ
การบริหารจัดการขยะ

การดำเนินงาน/ผลสำเร็จ

1. ดำเนินกิจกรรม โครงการตามนโยบายและแผนงานการ
จัดการขยะที่ต้นทาง
2. มีการประชุมหารือร่วมกับชุมชน
3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตามนโยบายและแผนงาน
การจัดการขยะที่ต้นทาง
1.2 แนวทางการสนับสนุนชุมชนปลอดขยะ 10
1. การสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์ให้กับ
1. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อปท. เป็นพี่เลี้ยงของชุมชน
คะแนน
ชุมชน
2. ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม
2. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะที่ และร่วมกิจกรรม
ต้นทาง
2. การมีส่วนร่วมและจิตอาสาจัดการขยะในชุมชน 30 คะแนน
2.1 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 15 คะแนน
1. การดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง ระดับ
1. จำนวนคน ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ
ครัวเรือน และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
2. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมคัดแยกในระดับครัวเรือน
2. การติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม การมีส่วน และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ร่วมต่อกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง
2.2 การส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะภายใน 1. มีกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรม 1. ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา กิจกรรม
ชุมชน 10 คะแนน
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ภายในชุมชน
สาธารณะประโยชน์
2. มีกิจกรรมการขยายเครือข่ายภายในชุมชนมีส่วนร่วม 2. มีแกนนำหรือกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการจัดการ
พัฒนาชุมชนปลอดขยะ
ขยะที่เป็นส่วนร่วม
3. มีเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการขยะที่ต้นทางใน
ชุมชน
4. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนที่เกิดจากการ
พัฒนาชุมชน
2.3 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ 5 คะแนน
1. มีหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรม 1. เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นของชุมชนปลอดขยะจากการ
หรือสนับสนุนกิจกรรม
สนับสนุนของหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ

2. มีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอของการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายนอกชุมชน
3. การบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้หลัก 3Rs (50 คะแนน)
3.1 รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 1. มีรูปแบบและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 15 คะแนน
ภาพรวมของชุมชนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
2. มีข้อตกลงหรือกฎระเบียบของชุมชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย
3. มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
4. มีกิจกรรมการจัดการขยะตามหลัก 3Rs
3.2 กิจกรรมการลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 15 1. มีกิจกรรม มาตรการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ขยะ
คะแนน
ลดลง
2. มีกิจกรรมลดใช้ Single Use Plastic
3. มีกระบวนการติดตามประเมินผลปริมาณขยะที่ลดลง
3.3 กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท 1. มีกิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ คัดแยกและนำ
อย่างมีประสิทธิภาพ 10 คะแนน
กลับมาใช้ประโยชน์
2. มีกิจกรรมรวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อนำส่งเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล
3. มีกิจกรรมคัดแยกขยะทั่วไปอย่างเป็นระบบ หรือ
กิจกรรมใช้ประโยชน์จากขยะทั่วไป
4. มีกิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน อย่าง
ปลอดภัย และสถานที่จัดเก็บรวบรวมเพื่อส่งต่อให้ อปท.
นำไปกำจัดต่อไป

3.4 นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
10 คะแนน

1. ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี มีการคัดแยก จัดเก็บ
และไม่มีขยะตกค้างภายในชุมชน และไม่มีการเผาขยะในที่
โล่ง หรือกำจัดขยะอย่างผิดวิธี
2. ประชาชนในชุมชนปฏิบัตติ ามข้อตกลง หรือกฎระเบียบ
การจัดการขยะ
3. ครัวเรือนมีการ ลด และคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
1. ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดลดลงหลังจากดำเนินกิจกรรม
ชุมชนปลอดขยะ
2. จำนวนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชุมชนลดลง

1. ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ปนไปกับขยะทั่วไปลดลง มีขยะ
อินทรีย์ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้
ชัดเจน และปฏิบัติในระดับครัวเรือน กระจายครอบคลุมทั้ง
ชุมชน
2. ไม่มีขยะรีไซเคิลทิ้งปนในถังขยะทั่วไปที่ส่งกำจัด
สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่าง
เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจน และปฏิบัติในระดับครัวเรือน
3. มีระบบการจัดการขยะทั่วไปของชุมชน เช่น ภาชนะ
รองรับ เวลาการจัดเก็บ มีการคัดแยกขยะทั่วไปบางชนิด
กลับมาใช้ประโยชน์
4. มีจุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน ที่จัดเก็บได้อย่าง
ปลอดภัย ประชาชนสามารถคัดแยกขยะอันตรายและ
จัดเก็บได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ระดับครัวเรือน
1. มีการสร้าง พัฒนา หรือนำนวัตกรรมการจัดการขยะมา 1. มีนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสมกับ
ใช้จัดการขยะภายในชุมชน
บริบทชุมชน

2. นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับปรุงมาพัฒนาเป็น
นวัตกรรมการจัดการขยะ
4. ผลสำเร็จการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะและความยั่งยืน 30 คะแนน
4.1 ความรู้ ความเข้าใจ ความมีวินัย และจิตสำนึก 1. มีการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะให้กับครัวเรือน
การจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน 10
และประชาชนในชุมชน ผ่านการอบรม ศึกษาดูงาน การ
คะแนน
ประชาคม หรือสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
2. มีข้อตกลง กฎระเบียบ หรือธรรมนูธหมู่บ้านด้านการ
จัดการขยะ ที่คนในชุมชนร่วมกันปฏิบัติ

2. นวัตกรรมการจัดการขยะส่งผลต่อความยั่งยืนการ
ดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ หรือช่วยให้การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ
ที่ต้นทาง สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
2. ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึก รักษาความสะอาดของ
ชุมชน ดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ
3. ประชาชนมีวินัยและปฏิบัติตามข้อตกลง หรือ
กฎระเบียบการจัดการขยะอย่างเคร่งครัด
4.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง และขยะมูลฝอยที่ 1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยภาพรวมทั้งหมด 1. วิธีการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยของชุมชนเป็นไปตาม
นำกลับมาใช้ประโยชน์ 10 คะแนน
ของชุมชน ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณ หลักวิชาการ หรือวิธีการมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ มี
ขยะที่ส่งกำจัด และมีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล
เอกสารหลักฐานชัดเจน
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำสถิติของข้อมูลปริมาณขยะ 2. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์จัดทำเป็นกราฟ ตาราง
มูลฝอยของชุมชน เพื่อเปรียบเทียบหาปริมาณขยะที่ลดลง เปรียบเทียบ แผนภูมิ
และปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
3. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลดลง ร้อยละ 5 และปริมาณ
ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 จากขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นทั้งหมด

4.3 ความต่อเนื่องยั่งยืนของการจัดการขยะมูล
ฝอย และการเป็นแหล่งเรียนรู้ 10 คะแนน

1. มีแผนงานเพื่อดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เลือกกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนปลอดขยะอย่าง
เหมาะสมกับบริบทชุมชน และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
3. สร้างหรือกำหนดแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน
เป็นต้นแบบการจัดการขยะภายในชุมชน และชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอก
4. มีการกำหนด มอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรม
การจัดการขยะ หรือมีคณะทำงานบริหารจัดการกิจกรรม
การจัดการขยะ

5. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 คะแนน
5.1 ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะตามหลัก
1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะโดยยึดหลักปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 คะแนน
เศรษฐกิจพอเพียง

5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การจัดการขยะ 5 คะแนน

1. ดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ควบคู่กับ
การจัดการขยะ หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
2. ดำเนินกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่
กับการจัดการขยะ หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

1. กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนปลอดขยะ มี
กระบวนการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง หรือดำเนินการ
อย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมใช้ถุงผ้า
ในร้านค้า หรือกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี เช่น ผ้าป่าขยะรี
ไซเคิล ขยะแลกไข่
2. กิจกรรมการจัดการขยะดำเนินงานได้ประสบ
ความสำเร็จ มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ
80 และสามารถลด คัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้
มากกว่าร้อยละ 30
3. ชุมชนดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ และกิจกรรม
การจัดการขยะต่อเนื่องหลายปี จนกลายเป็นวิถี
ชีวิตประจำวัน
4. กิจกรรมการจัดการขยะมีการทำงานอย่างเป็นระบบ
และพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
ต่อเนื่อง
1. กิจกรรมการจัดการขยะดำเนินงานยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวทางประหยัด ใช้ของที่มีใน
ท้องถิ่น พึ่งพาตนเอง เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้
โอ่งเก่ามาทำเป็นภาชนะรวบรวมหลอดไฟ การทำหลุมหมัก
ขยะอินทรีย์อย่างง่ายไม่ต้องซื้อวงซีเมนต์ เป็นต้น
2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการจัดการขยะได้อย่าง
เหมาะสม
1. มีกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ควบคู่กิจกรรม
การจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม หรือมีความเชื่อมโยง
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น การอนุรักษ์แหล่งน้ำ

โดยการเก็บขยะ การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ การไม่
เผาขยะเพื่อลดลมพิษทางอากาศ เป็นต้น
2. มีกิจกรรมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเพิ่มพื้นที่
สีเขียว การอนุรักษ์พันธุ์พืช การดูแลรักษาระบบนิเวศ
ควบคู่กับการจัดการขยะ หรือมีความเชื่อมโยง เช่น ใช้ถุง
นม ถุงขนมเพาะกล้าไม้ เพื่อใช้ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมขยะอันตรายแลกเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อให้คน
ปลูกและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เป็นต้น

