
โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร  ๒๕๕๘ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ ปัจจุบัน ท่ีเกิดภาวะวิกฤตด้านการจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์  
ท่ีมุ่งสร้างเทคโนโลยี  เพื่อความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต  ผลพวงของเทคโนโลยีเหล่านั้นส่งผลกระทบโดยก่อให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีต้องการความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขจากคนในทุกระดับ   
 เทศบาลนครภูเก็ตเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐท่ีมีนโยบายอย่างชัดเจนในการท่ีจะก่อให้เกิดระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  โดยมีเป้าหมายและหลักการที่จะมุ่งสู่การเป็นเมืองสีเขียว  ท่ีมีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี               
โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเน้น
ให้ผู้ท้ิงเป็นผู้คัดแยกขยะ และน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยน ากิจกรรมด้านการจัดการและจัดท าธนาคารขยะ  
การน าเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ให้เกิดการปฏิบัติในครัวเรือน/ชุมชน  สามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งและลดปริมาณ
ขยะท่ีต้องน าไปก าจัดส่งผลต่อเนื่องในการขนส่ง/ก าจัดขยะลดลง  โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน เริ่มจากการคัดแยกขยะ
ออกเป็นประเภทการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะการจัดวางถังขยะให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละสถานท่ี   
การจัดเก็บและรวบรวมที่สอดคล้องกับการคัดแยก น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้ชุมชน/โรงเรียนรวมมือกันในการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
 ๒.  เพื่อสร้างแนวทางการก าจัดขยะอย่างครบวงจร 
 ๓.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดขยะ 
 ๔.  เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการก าจัดขยะ 
 ๕.  เพื่อลดจ านวนพาหะน าโรค  เช่น  หนู  แมลงวัน  แมลงสาป  อันเป็นผลพวงจากขยะ 
 

เป้าหมาย 
 ๑   ประชาชนในเขตเทศบาลมีอัตราการผลิตขยะไม่เกิน ๑   กิโลกรัม/คน/วัน 
 ๒.  คัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งผลิตขยะ เช่น ตลาดสด/ร้านอาหาร ได้อย่างน้อยวันละ ๕๐๐ กิโลกรัม  
  

วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการลดปริมาณขยะ  เช่น  

-  กิจกรรมขยะอันตรายแลกยาในโรงเรียน 
-  กิจกรรมขยะขายได้ในชุมชน 
-  กิจกรรมคัดแยกขยะเศษอาหารจากตลาดสด/ร้านอาหาร 

 ๒.  จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ลดปริมาณขยะ 
๓.  จัดเตรียมรถขยะเก็บขนขยะแยกประเภท /ภาชนะรองรับขยะแยกประเภท 
๔.  เก็บรวมรวบขยะน าไปก าจัดตามประเภทขยะ อย่างถูกวิธี เช่น ขนส่งขยะอันตรายไปก าจัด  

ณ ศูนย์ก าจัดขยะอันตราย และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 ๕.  จัดท าป้ายประกาศเกียรติคุณและน าไปติดไว้ในชุมชน/โรงเรียน/ร้านอาหาร ท่ีร่วมคัดแยกขยะ 
 ๖.  ประเมินผลโครงการ 
 ๗.  ขยายผล / ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 



ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ – สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 

งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘   งานก าจัดขยะ มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   หมวดค่าใช้จ่าย     
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ค่าใช้จ่ายโครงการลดปริมาณขยะ
แบบครบวงจร ต้ังไว้  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ชุมชน/โรงเรียนมีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
 ๒.  เทศบาลมีการก าจัดขยะแบบครบวงจร 
 ๓.  ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะของเทศบาลเพิ่มข้ึน 
 ๔.  ลดมลพิษจากการก าจัดขยะของเทศบาล 
 ๕.  จ านวนพาหะน าโรค  เช่น  หนู  แมลงวัน  แมลงสาป  ในเขตเทศบาลลดลง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
                                
(ลงช่ือ)……….……….……………. ผู้ด าเนินโครงการ  (ลงช่ือ)……………………………….ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวสมพร  ศากยวิกรม)                                              (นางวินา  พิกุลผล) 
  หัวหน้างานควบคุมพาหะน าโรค                                  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 (ลงช่ือ)…………………….………. ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงช่ือ)…………………………….….ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายธวัชชัย  ทองมั่ง)                                                (นายโกศล   แตงอุทัย) 
        ปลัดเทศบาลนครภูเกต็                                            รองนายกเทศมนตรนีครภูเกต็   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก ก 

รายละเอียดงบประมาณโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร 
 

๑.  ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร   
 จ านวน  ๕๐  คนๆละ  ๒๕.- บาท  เป็นเงิน  ๑,๒๕๐.- บาท  
๒.  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมนักเรียน  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าจัดท าส่ือ , ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   
 เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐.- บาท  
๓.  ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ  
 ได้แก่  แผ่นพับ  ป้ายไวนิล  เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐.-บาท 
๔.  ค่าจัดซื้อภาชนะรองรับขยะแยกประเภท  ได้แก่ 
 -  ถังขยะสีเขียว  ส าหรับใส่ขยะอินทรีย์  ขนาด  ๑๐  ลิตร  จ านวน ๑๕๐ ใบๆละ  ๒๐๐.- บาท   
    เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท  
 -  ถังขยะท่ัวไป จ านวน ๔๐ ใบๆละ  ๘๓๐.- บาท เป็นเงิน ๓๓,๒๐๐.-บาท  
 -  ถังขยะสีแดงส าหรับใส่หลอดไฟ  ขนาด  ๕๐  ลิตร จ านวน  ๑๐ ใบๆละ  ๓,๐๐๐.- บาท                      
     เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐.-บาท  
๕. ค่าจัดซื้อหัวเช้ือจุลินทรีย์ และกากน้ าตาลเพื่อน าไปท าปุ๋ยน้ า 
 -  หัวเช้ือจุลินทรีย์ขนาด  ๒๐ ลิตร จ านวน ๑๐ ถังๆละ ๑,๐๙๐.- บาท      เป็นเงิน ๑๐,๙๐๐.- บาท  
 -  กากน้ าตาล ขนาด  ๓๐  กิโลกรัม  จ านวน  ๑๐  ถังๆละ  ๓๗๐.- บาท   เป็นเงิน  ๓,๗๐๐.- บาท 

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๑๗๔,๐๕๐ –บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันห้าสิบบาทถ้วน) 
(ทุกรายการถั่วเฉล่ียจ่าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
คัดแยกขยะอินทรีย์ 

 


