
 

การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประเภท Oral presentation 

1. [ ] เรื่องเล่า  2. [ ] CQI (Clinic)  3.[√ ] CQI (Non-Clinic) 
ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน: 

1. [√  ] รพ.สต./ ศสม.  2. [ ] รพช. 3.[ ] รพท./รพศ.   4. [] สสอ./สสจ. 
การเสนอผลงาน: 

1. [√ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 2.[ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3. [] ผลอันดับรางวัลที่ได้ของ สสจ- สสอ. /รพศ.-รพท. /รพช /รพ.สต.-ศสม. 

3.1 [] ชนะเลิศ  3.2 [ ] รองฯ 1  3.3 [ ] รองฯ 2  3.4 [ ] ชมเชย 
ชื่อเรื่อง:   

การพัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 2 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง 

ผู้น าเสนอ :   
นายไชยวุฒิ  ชนะพล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
โทร.0812735929  E-mail tapan_2@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทคัดย่อ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพตอ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง            

ได้พัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต     จังหวัดพัทลุง  
ตั้งแต่ ปี 2559 - 2563 โดยใช้กลยุทธ์การบูรณาการ การท างานแบบมีส่วนร่วม (PAR)               
ของภาคีเครือข่าย ควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ริเริ่มจัดการขยะเอง โดยประกาศ             
เป็นนโยบายการด าเนินงานของหมู่บ้าน ซึ่งมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ 
การน าขยะไปใช้ประโยชน์ และมีการจัดตั้งธนาคารขยะที่มีคณะกรรมการเป็นภาคประชาสังคม              
เป็นผู้ด าเนินการเองโดยที่เจ้าหน้าที่สาธารรณสุขเป็นที่ปรึกษา  รวมทั้งมีการด าเนินงานภายใต้               
การท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะแพน องค์การบริหาร               
ส่วนต าบลตะแพน อสม. ผู้น าชุมชน โรงเรียน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือพัฒนาแนวทาง                  
การด าเนินงานและมีระบบติดตามการด าเนินงานครอบคลุมทุกขั้นตอน  

จากผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการการจัดการขยะในชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต าบลตะแพน 
อ าเภอศรีบรรพต     จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ ปี 2559 - 2563  ปรากฏว่าสามารถจัดตั้งธนาคารขยะ               
ทีภ่าคประชาสังคมสามารถบริหารจัดการได้เอง ซึ่งส่งผลชุมชนมีขยะน้อยลง และโรคติดต่อจากการจัดการ
ขยะที่ไม่ถูกวิธี  และมีภาคีเครือข่ายต่างๆสนับสนุนการด าเนินงานและคณะกรรมการธนาคารขยะ              
สามารถพัฒนาศักภาพตนเองจนสามารถเป็นวิทยากรและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การพัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 2 ต าบลตะแพน 
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 2 ต าบลตะแพน 
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
2. ผู้น าเสนอ :  

นายไชยวุฒิ  ชนะพล   วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)  รพ.สต.ตะแพน  สสอ.ศรีบรรพต 
3. บทน า :  

จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามัย                   
ของประชาชนโดยตรง ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก               
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาสังคม ในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝังจิตส านึก ในการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะ เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
และเกิดจิตส านึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีการ
กระตุ้นจิตส านึกต่อความรับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะมูลฝอยชุมชน โดยเริ่ม
จากการให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ  เพ่ือรองรับ
ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน แต่การจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจรมีต้นทุนสูงมาก ดังนั้น 
ประชาชนในชุมชนจึงควรมีความตระหนักในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าการพ่ึงพาการก าจัด
ขยะมูลฝอยชุมชน จากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว การจะรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาร่วมกันคิด
หาวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเป็นไปได้ในการบริหาร
จัดการขยะเพ่ือเลือกแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้
ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าและเกิดจิตส านึกในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม และร่วมด้วยช่วยกันใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เหลือน้อยที่สุด  

จากการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล               
ตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงพบว่าชุมชนบ้านตะแพนเป็นหมู่บ้านที่มีปริมาณขยะใน
ครัวเรือนค่อนข้างมากเพราะเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นเพ่ิมการก าจัดขยะในครัวเรือนจะใช้
วิธีการเผาขยะฝังกลบและท าปุ๋ย แต่ยังมีขยะที่บางประเภทที่ย่อยสะลายยาก แต่สามารถน าขยะ
กลับมารีไซเคิลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ท าให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะแพนร่วมกับภาคี
เครือข่ายชมรมอสม. รพ. สต. ตะแพนใต้สรุปประเด็นปัญหาและจัดล าดับความส าคัญปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนที่โดยปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาล าดับต้น ๆ สภาพปัญหาในการจัดการ 
จ าแนกรายด้านดังนี้ 

ด้านระบบการด าเนินงาน 
 - ระบบการประสานงานในแต่ละขั้นตอนยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปตามมาตรฐานงาน 



 

ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 -  ขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัย 
ด้านคณะกรรมการธนาคารขยะ 
 -ขาดทักษะในการด าเนินงานจัดตั้งธนาคาร 
ด้านประชาชน 
 -  ขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัย/ขาดทักษะในการจัดการขยะ 
 - ไม่ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ด้านภาคีเครือข่าย 

- ผู้น ายังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะ 
- เครือข่ายไม่สนับสนุนการด าเนินงาน 

 จากสภาพปัญหาพบว่า หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีระบบการด าเนินงาน             
ที่ชัดเจนและไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยและไม่มีการประสานงาน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะส่งผลต่อการจัดการขยะในชุมชนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดโรคที่เกิดจาก            
การจัดการขยะท่ีไม่ถูกต้องขึ้น 
4. วิธีการ :  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะแพน ใช้กระบวนการ  PDCA  ในการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  
โดยใช้กระบวนการดังนี้ 

1.รวบรวมข้อมูลปัญหาสุขภาพของหน่วยงาน 
2.จัดล าดับความส าคัญของปัญหา พบว่า การจัดการขยะที่ต้องได้รับการแก้ไข  
3.ประชุมทีมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
5.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี 
6.ทบทวนกระบวนงานที่เป็นปัญหาและวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาในปีต่อไป 
โดยมีวัตถุประสงค์คือลดขยะในชุมชนและส่งเสริมการจัดการขยะที่ถูกวิธี รวมถึงลดอัตราป่วย

ด้วยโรคที่เกิดจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องขึ้น (รายละเอียดกระบวนการในแต่ละปีน าเสนอในหัวข้อผล
การด าเนินงาน) 
5. ผลการศึกษา 



 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ปี  เป้าหมาย กระบวนงาน ผลการด าเนินงาน สภาพปัญหา แผนงาน 

2559 -ประชาชนให้ความส าคัญ
กับการจัดการขยะในชุมชน 

-มีโครงการการจัดการขยะ
ในชุมชน 

  

-จัดประชุมคณะท างาน
เพื่ อ เขี ยนโครงการจาก
ก อ ง ทุ น สุ ข ภ า พ ต า บ ล                 
ตะแพน 

 

-ได้ รั บการสนั บสนุ นโครงการจั ดการขยะ                    
ในครัวเรือน 

 

-ไม่มีแกนน าในการจัดการขยะในชุมชน 
-ประชาชนขาดความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการ

ขยะและไม่ให้ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะ       
ในชุมชน 

-เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ที่ทันสมัย 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนน าอสม. 
-แกนน าประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ

จัดการขยะในชุมชน 
-ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ               

ในชุมชน 

25560 -ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม มี ค ว า ม รู้
เพิ่มขึ้น 

-จัดตั้งแกนน าในการจัดการ
ขยะในชุมชน 

-ส่งเสริมการคัดแยกขยะ            
ที่ถูกวิธี 

-ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
จัดการขยะในชุมชน 

-จัดตั้งธนาคารขยะ 

-จั ด อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้                       
แก่แกนน าอสม.โดย ทสจ.
พัทลุง 

-แกนน าประชาสัมพันธ์
เกี่ ยวกับการจั ดการขยะ               
ในชุมชน 

-ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ ในชุมชน 

--ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น (94.26 %) 
-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ               

ในชุมชน 
-มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ               

ในชุมชน 
-ศึกษาดูงานในอ าเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง และ

จังหวัด 
-จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรยีมการจัดตั้ง

ธนาคารขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มีการคัดแยกขยะและจัดการ                          
ก าจัดขยะผิดวิธ ี

-ไม่มีแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโรงเรือนและ
การจัดการภายในธนาคาร 

-ไม่มีช่องทางการติดต่อระหว่าง
คณะกรรมการ 
-ไม่มีช่องทางการติดต่อระหว่าง
คณะกรรมการกับประชาชน 
-คณะกรรมการ 

- จั ด อ บ ร ม ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ แ ก่
ประชาชน 

-ขอรับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่
ร่วก่องสร้างโรงเรือน 

-ตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการ 
-ตั้ ง ก ลุ่ ม ไ ล น์ ข อ งป ร ะ ช า ชน ที่ มี

คณะกรรมการเป็นสามาชิก 
-น าเสนอในวาระประชุมของหมู่บ้าน 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ปี  เป้าหมาย กระบวนงาน ผลการด าเนินงาน สภาพปัญหา แผนงาน 

2561 -จัดอบรมการคัดแยกขยะ
แก่ประชาชน 

-มีโรงเรือนธนาคารขยะ           
ในการด าเนินงาน 

ตั้งกลุ่มไลน์ของ
คณะกรรมการ 

-ตั้งกลุ่มไลน์ของประชาชน
ที่มีคณะกรรมการเป็นสามา
ชิก 

-น าเสนอในวาระประชุม
ของหมู่บ้าน 

- จัดอบรมการคัดแยก
ขยะแก่ประชาชน 

-ขอรับบริจาคจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วม
ก่อสร้างโรงเรือน 

-ตั้งกลุ่มไลน์ของ
คณะกรรมการ 

-ตั้งกลุ่มไลน์ของ
ประชาชนท่ีมี
คณะกรรมการเป็นสามาชิก 

-น าเสนอในวาระประชุม
ของหมู่บ้าน 

  --ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น (96.42 %) 
-มีคณะกรรมการธนาคารขยะที่พร้อมส าหรับ

การด าเนินงานในชุมชน 
 
 

-คณะกรรมการธนาคารขยะไม่มีประสบการณ์
ในการรับซื้อขยะ 

-ไม่มีภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน 
-ไม่มีโรงเรือนที่ถาวรในการรับซื้อขยะ 
-ไม่มีรถในการรับซื้อขยะในชุมชน 

ติดต่อพี่เลี้ยงจากธนาคารขยะที่ประสบ
ความส าเร็จในการรับซื้อขยะ 

-ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ
ในการประชุมเวทีต่างๆ 

ขอสนับสนุนโรงเรือน 
-ใช้เงินก าไรมาจัดซื้อรถซาเล้งรับซื้อ
ขยะ 
 

2562 -จัดตั้งแกนน าในการจัดการ
ขยะในชุมชน 

-ส่งเสริมการคัดแยกขยะ            
ที่ถูกวิธี 

-ขับเคลื่อนธนาคารขยะ
โดยภาคประชาสังคมที่มีจน
ท.สาธารณสุขเป็นท่ีปรึกษา 

ติดต่อพี่เลี้ยงจากธนาคาร
ขยะที่ประสบความส าเร็จใน
การรับซื้อขยะ 

-ประชาสัมพันธ์การจัดตั้ง
ธนาคารขยะในการประชุม
เวทีต่างๆ 

ขอสนับสนุนโรงเรือน 
-ใช้เงินก าไรมาจัดซื้อรถ

ซาเล้งรับซื้อขยะ 
 

-ได้รับการสอนงานจากพ่ีเลี้ยงจนสามารถบริหาร
จัดการธนาคารขยะได้เอง 

-ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญของธนาคารขยะจน
บริจาครที่ดินและอาคารโรงเรือนถาวรในการ
จัดตั้งธนาคารขยะ 

 
 
 
 
 
 

--ขยะจากโรงเรียนยังไม่ได้รับการจัดการที่ถูก
วิธี 

-ไม่มีเวทีในการแลกเปลียนเรียนรู้กับชุมชน
อื่นๆ  

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นแกนหลักในการ
ด าเนินงาน 

 

-ขยายการด า เนินงานในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

-จัดมหกรรมตลาดนัดรีไซเคิล 
-สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้

คณะกรรมการธนาคารขยะ 



 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ปี  เป้าหมาย กระบวนงาน ผลการด าเนินงาน สภาพปัญหา แผนงาน 

2563 --จั ดตั้ งแกนน า ในการ
จัดการขยะในชุมชน 

-ส่งเสริมการคัดแยกขยะ            
ที่ถูกวิธี 

-ขับเคลื่อนธนาคารขยะ
โดยภาคประชาสังคมที่มีจน
ท.สาธารณสุขเป็นท่ีปรึกษา 

ขยายการด าเนินงานใน
โรงเรียนประถมศึกษา 

-จัดมหกรรมตลาดนัดรี
ไซเคิล 

-สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพให้คณะกรรมการ
ธนาคารขยะ 

-โรงเรียนมีการจัดการขยะลัน ามาขายกับธนาคาร 
-ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม                 

ตลาดนัดรีไซเคิล  
-คณะกรรมการธนาคารขยะสามารถด าเนินการ

ภายในธนาคารได้โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเปน็ที่
ปรึกษาและสามารถเป็นวิยากรให้กับต่างหมู่บ้าน
และต่างอ าเภอ 

              

ต้องการขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการธนาคารขยะ 

-ขยายเครือข่ายและเป็นพ่ีเลี่ยงให้กับหมู่
ที่ 5 ต าบลตะแพน 
-อ บ ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
คณะกรรมการธนาคารขยะ 
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6. วิจารย์ผล/ข้อเสนอแนะ :  
การด าเนินงานพัฒนาระบบการการจัดการขยะในชุมชน ในพ้ืนที่หมู่ที่  2 ต าบลตะแพน                 

อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ ปี 2559 - 2563  ปรากฏว่าสามารถจัดตั้งธนาคารขยะ               
ที่สามารถบริหารจัดการได้โดย ซึ่งส่งผลชุมชนมีขยะน้อยลง และมีภาคีเครือข่ายต่างๆสนับสนุนการ
ด าเนินงานและคณะกรรมการธนาคารขยะสามารถพัฒนาศักภาพตนเองจนสามารถเป็นวิทยากรและขยาย
เครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียงได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดประชุมและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นช่องทางให้ผู้รับผิดชอบงานได้มีการน าเสนอผล

การด าเนินงาน สภาพปัญหา และสามารถปรึกษาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การจัดการขยะ โดยอาศัยการท างานเป็นทีม ที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งภาคีเครือข่าย เช่น และผู้น าชุมชน แกนน าครอบครัวสามารถ
พัฒนาแนวทางการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน และจะน าไปสู่การจัดการขยะในชุมชนได้ 

3. การสร้างศักยภาพด้านการจัดการขยะให้กับอสม.และแกนน าอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้าง
ความยั่งยืนของการจัดการขยะโดยชุมชน  

4. การให้ความรู้แกป่ระชาชนโดยตรงเป็นวิธีที่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 
7. สรุป : 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพตอ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง            

ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต     
จังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่ ปี 2559 - 2563 โดยใช้กลยุทธ์การบูรณาการ การท างานแบบมีส่วนร่วม               
ของภาคีเครือข่าย ควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ริเริ่มจัดการขยะเอง โดยประกาศ             
เป็นนโยบายการด าเนินงานของหมู่บ้าน ซึ่งมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยก
ขยะ การน าขยะไปใช้ประโยชน์ และมีการจัดตั้งธนาคารขยะที่คณะกรรมการที่เป็นภาคประชาสังคม
เป็นผู้ด าเนินการเองโดยที่เจ้าหน้าที่สาธารรณสุขเป็นที่ปรึกษา  รวมทั้งมีการด าเนินงานภายใต้ การ
ท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะแพน องค์การบริหาร               
ส่วนต าบลตะแพน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานและมีระบบติดตาม                   
การด าเนินงาน ครอบคลุมทุกขั้นตอน  

จากผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการการจัดการขยะในชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต าบลตะแพน 
อ าเภอศรีบรรพต     จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ ปี 2559 - 2563  ปรากฏว่าสามารถจัดตั้งธนาคารขยะ               
ที่สามารถบริหารจัดการได้โดย ซึ่ งส่งผลชุมชนมีขยะน้อยลง และมีภาคีเครือข่ายต่างๆสนับสนุนการ
ด าเนินงานและคณะกรรมการธนาคารขยะสามารถพัฒนาศักภาพตนเองจนสามารถเป็นวิทยากรและขยาย
เครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียงได้ 
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